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Od 3 sierpnia autobusy jeżdżą do Chełmży!
Dzięki współpracy powiatu toruńskiego i gminy Chełmża jej mieszkańcy korzystają z programu „Przywracamy przystanki”.

Komunikacja publiczna na terenie powiatu toruńskiego 
jest bardzo zróżnicowana. Są gminy, których mieszkańcy 
od lat jeżdżą autobusami podmiejskimi MZK w Toruniu. 
Są takie, które korzystały przez lata z połączeń innych 
przewoźników. W wielu z nich te połączenia z powodu 
niewielkiej liczby pasażerów stopniowo zanikały. Samorząd 
gminy Chełmża we współpracy z powiatem toruńskim po-
stanowił znaleźć odpowiedź na problemy komunikacyjne 
swoich mieszkańców. Powiat podjął się roli organizatora 
transportu publicznego i uzyskał dofinansowanie dla 
projektowanych kursów z rządowego programu przywra-
cania autobusowych połączeń lokalnych „Przywracamy 
Przystanki”.

– Gmina Chełmża wystąpiła z inicjatywą, by połączyć 

liniami autobusowymi miejscowości z terenu gminy z mia-
stem Chełmża. Nam się ten pomysł bardzo spodobał, bo 
niesie korzyści zarówno dla mieszkańców gminy, jaki i dla 
miasta oraz dla powiatowych placówek, szczególnie szkół 
działających w mieście. Podjęliśmy więc wspólnie z gminą 
to wyzwanie – tłumaczy Starosta Toruński Marek Olszewski.

Dzięki podpisanej w końcu lipca umowie już w poniedzia-
łek 3 sierpnia autobusy wyruszyły na dwie trasy:

• Chełmża – Nowa Chełmża – Pluskowęsy – Zelgno 
– Dźwierzno – Zelgno – Zalesie –  Pluskowęsy – 
Chełmża,

• Chełmża – Kończewice – Bogusławki – Nawra – Koń-
czewice – Chełmża.

Na każdej z nich zaplanowano po 4 kursy codziennie, 

od poniedziałku do piątku w dni robocze. Normalny bilet 
jednorazowy kosztuje 4 zł. Uwzględniane są przysługujące 
pasażerom ulgi ustawowe. Bilety jednorazowe sprzedawane 
są u kierowcy bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu. 
Bilety miesięczne można będzie kupić u kierowcy oraz  
w siedzibie operatora, czyli firmy Arriva. Informacje  
o sposobie dystrybucji biletów, w tym o adresie i godzinach 
pracy biura, są dostępne w każdym autobusie.

Przebieg tras i rozkład jazdy zaplanowała gmina Chełm-
ża – wszelkie propozycje związane z ich ew. modyfikacją 
prosimy kierować do Urzędu Gminy. Umowa obowiązuje do 
końca roku. Jeśli będzie zainteresowanie pasażerów, będą 
podstawy, aby ją przedłużyć. Zachęcamy więc do korzystania 
z nowych połączeń i życzymy przyjemnej podróży!

• Chełmża, ul. Mickiewicza 5:30 8:30 11:30 15:30

• Nowa Chełmża, przy DW 551 5:33 8:33 11:33 15:33

• Pluskowęsy 1, przy DW 551 5:36 8:36 11:36 15:36

• Pluskowęsy 2, przy DW 551 5:39 8:39 11:39 15:39

• Zelgno 1, przy DW 551 5:42 8:42 11:42 15:42

• Zelgno centrum 5:45 8:45 11:45 15:45

• Dźwierzno centrum 5:48 8:48 11:48 15:48

• Zelgno centrum 5:51 8:51 11:51 15:51

• Zelgno 3, przy DG 100535 C 5:54 8:54 11:54 15:54

• Zalesie 1, przy DG 100535 C 5:56 8:56 11:56 15:56

• Zalesie centrum 6:59 8:59 11:59 15:59

• Pluskowęsy szkoła 6:01 9:01 12:01 16:01

• Pluskowęsy centrum 6:03 9:03 12:03 16:03

• Pluskowęsy 1, przy DW 551 6:06 9:06 12:06 16:06

• Nowa Chełmża, przy DW 551 6:09 9:09 12:09 16:09

• Chełmża, ul. Mickiewicza 6:14 9:14 12:14 16:14

• Chełmża, ul. Toruńska 6:18 9:18 12:18 16:18

• Chełmża, ul. Mickiewicza 5:30 8:30 11:30 15:30

• Chełmża, ul. Dworcowa 5:35 8:35 11:35 15:35

• Kończewice szlaban 5:40 8:40 11:40 15:40

• Kończewice centrum 5:42 8:42 11:42 15:42

• Bogusławki 1 5:45 8:45 11:45 15:45

• Bogusławki 2 5:49 8:49 11:49 15:49

• Nawra 5:53 8:53 11:53 15:53

• Bogusławki 1 5:56 8:56 11:56 15:56

• Kończewice centrum 6:00 9:00 12:00 16:00

• Kończewice szlaban 6:02 9:02 12:02 16:02

• Chełmża, ul. Dworcowa 6:07 9:07 12:07 16:07

• Chełmża, ul. Mickiewicza 6:10 9:10 12:10 16:10

ROZKŁAD
JAZDY

TRASA 1 

ROZKŁAD
JAZDY

TRASA 2 

Rozkład jazdy dostępny także tutaj: 

TRANSPORT PUBLICZNY
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Weekendowe kino na leżakach
Prawie 700 mieszkańców powiatu toruń-
skiego skorzystało z możliwości obejrzenia 
filmów w kinie plenerowym, które w jeden 
z lipcowych weekendów zawitało na plażę 
do Józefowa, w gminie Lubicz. A wszystko 
to w ramach projektu „Qulturoweekendy” 
współfinansowanego z budżetu obywatel-
skiego powiatu toruńskiego 2020.

Romantyczna komedia w piątek, thriller 
w sobotę i kino akcji w niedzielę – takie 
propozycje realizatorzy projektu przygoto-

wali dla miłośników kina „pod chmurką”. 
Trzeba przyznać, że pogoda sprzyjała or-
ganizatorom. Wprawdzie nieco kapryśna 
aura w niedzielę mogła nieco zniechęcić 
publiczność, jednak ciepły letni deszczyk 
nie wystraszył prawdziwych kinomaniaków  
i prawie 130 widzów obejrzało „Bodyguarda 
Zawodowca” – kino akcji o światowej klasy 
ochroniarzu, mającym zadbać o bezpie-
czeństwo zawodowego zabójcy zeznającego 
w Międzynarodowym Trybunale Karnym. 
Dzień wcześniej wyświetlano thriller „Je-
stem bogiem” – historię niespełnionego  
i pogrążonego w depresji pisarza, który po 
zażyciu eksperymentalnego środka staje się 
geniuszem i człowiekiem sukcesu. Najwię-
cej widzów zgromadziła jednak urokliwa  

i wzruszająca komedia romantyczna „Love, 
Rosie”. To niezwykle wzruszającą opowieść 
o szukaniu miłości i własnej recepty na 
szczęście.

Nie obyło się także bez niespodzianki – jak 
to w kinie bywa, nie mogło zabraknąć kulto-
wego przysmaku, czyli popcornu – podczas 
każdego seansu otrzymało go pierwszych 
100 widzów. 

Przypominamy, iż projekt „Qulturoweek-
endy” obejmuje organizację 3 wydarzeń 
– projekcję filmów w kinie plenerowym 
oraz dwóch spotkań, w ramach których na 
scenie zaprezentuje się teatr „Afisz” z To-
runia. Spektakle odbędą się w Czernikowie 
i Obrowie – o szczegółach poinformujemy 
wkrótce.

Na plaży, na plaży fajnie jest…

A wszystko to za sprawą parasoli trzcino-
wych, które w minionym tygodniu stanęły 
na plaży w Chełmży. W sumie jest ich 9. 
Pięć z nich daje cień plażowiczom na plaży 
miejskiej, cztery zaś na plaży „Stolbud”.

To przedsięwzięcie zostało sfinansowa-
ne z budżetu obywatelskiego powiatu to-
ruńskiego 2020 w ramach projektu „Plaża 
Chełmża”, na który swój głos oddało blisko 
700 mieszkańców powiatu.

W ramach projektu planowany jest także 
koncert Powiatowej i Miejskiej Orkiestry 
Dętej na pływającej scenie. Więcej o kon-
cercie niebawem.

(JR)

Spotkanie partnerów ZIT
30 lipca na zaproszenie Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego do Starostwa Powiatowego w Toruniu zjechali przedstawiciele 
miast i gmin tworzących toruńską część obszaru funkcjonalnego, realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Celem 
spotkania było zapoznanie się z kierunkami i warunkami działania w nadchodzącej perspektywie finansowej oraz zaplanowanie 
wspólnych działań.

Na plażach inaczej niż zwykle!
Projekty z budżetu obywatelskiego odmieniły letnie oblicza znanych nam plaż. Jedna zmieniła się w kino pod chmurką, druga 
dodała Chełmży śródziemnomorskiego klimatu.

Założenia polityki spójności Unii Europejskiej na najbliż-
sze lata przypomniał dyrektor Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Rafał Pietrucień.

Wieloletnie ramy finansowe zostały ustalone na ostatnim 
szczycie UE. Podjęte wówczas decyzje skutkują zmniejsze-
niem puli środków dostępnych w ramach polityki spójności, 
a więc także ograniczeniem możliwości wykorzystania ich  
w ramach regionalnych programów operacyjnych woje-
wództw i realizacji strategii rozwoju. Dodatkowym czyn-
nikiem, który należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu 
dokumentów strategicznych jest nowy Fundusz Odbudowy, 
który ma pomóc krajom UE podnieść się po kryzysie wy-
wołanym pandemią koronawirusa. Dyrektor Pietrucień 
zwrócił uwagę na konieczność aktywnego włączenia się 
samorządów w konsultacje powstającego właśnie w naszym 

województwie projektu strategii rozwoju województwa 
do roku 2030 oraz tworzonego na poziomie centralnym 
Krajowego Programu Odbudowy.

Następnie dyrektor Biura ZIT Izabela Szczesik-Zobek 
zrelacjonowała stan realizacji programów koordynowanych 
przez Biuro i zwróciła uwagę na konieczność zlecenia badań 
i analiz, które będą niezbędne do przygotowania projektów 
na kolejną perspektywę finansową ZIT.

Bazując na tych szeroko ujętych danych przedstawiciele 
samorządów tzw. toruńskiej części ZIT przedyskutowali 
dalsze kroki związane z współtworzeniem projektu strategii 
rozwoju województwa do roku 2030 i uzgodnili wspólny 
plan dalszych działań. Kolejne robocze spotkania, na których 
zarysowany dziś plan będzie nabierał realnych kształtów, 
zaplanowano na koniec sierpnia. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco.Partnerzy ZIT planują kolejne wspólne przedsięwzięcia

INWESTYCJE
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Lato na dwóch kółkach
Dziś prezentacja ciekawych miejsc, do których można dotrzeć drogą rowerową z Osieka nad Wisłą  
do Obrowa lub przez Czernikowo do Mazowsza. Czasami wystarczy zjechać z asfaltu, by w kilka minut  
trafić nad malownicze jezioro, odnaleźć polanę pełną prawdziwków lub odpocząć w dawnym dworskim parku.

Dwór w Obrowie 
Ten klasycystyczny, 
charakterystyczny dla 
obrowskiego pejzażu obiekt 
wzniesiony został na przełomie 
XVIII/XIX w. Rosnące przy 
dworze piękne drzewa to 
pamiątki parku w stylu 
krajobrazowym, pochodzącego 
z tego samego okresu. Obecnie 
w budynku mieści się siedziba 
Urzędu Gminy Obrowo.

Jezioro Steklińskie ma 
powierzchnię 113 ha, a jego 
głębokość sięga 19 m. W jego 
zakolu znajduje się grodzisko,  
a archeolodzy z UMK w Toruniu 
dokonali tu wielu cennych 
odkryć – z wody wydobyto 
m.in. imponującą kolekcję 
broni sprzed tysiąca lat, a także 
łódź z IX w. i skarb składający 
się ze srebrnych monet.  
W sezonie letnim odbywają się 
tam festyny średniowieczne.

Jezioro Kijaszkowskie ma 
głębokość 4 m i powierzchnię 
ponad 30 ha. Położone jest 
wśród pól i łąk, a nad samym 
jego brzegiem, w miejscowości 
Kijaszkowo, znajduje się 
park podworski w typie 
krajobrazowym, w którym 
zachowały się malownicze 
aleje: lipowa wzdłuż skarpy 
jeziornej i jesionowa, która 
prowadzi dnem parowu  
w kierunku jeziora. 

„Park 700-lecia” w Czernikowie 
utworzono w 2009 r. dla 
uczczenia 700-lecia istnienia 
miejscowości. Urokliwą zieleń 
tworzy kilka tysięcy rozmaitych 
krzewów, kilkaset drzew oraz 
3000 m2 trawników i rabat 
kwiatowych. Ciekawe akcenty 
rzeźbiarskie to: obelisk z herbem 
Czernikowa, pomnik z orłem 
oraz pełna ekspresji drewniana 
rzeźba zatytułowana „Trzech 
Tenorów”.

Nadleśnictwo Dobrzejewice –
to głównie piaszczyste siedliska 
borowe, gdzie dominuje sosna 
zwyczajna. Występuje tutaj 
wiele gatunków chronionych 
zwierząt, gniazduje m.in. 
bielik, bytuje wilk, bóbr i żyje 
bardzo liczna populacja łosia. 
Powiatowe lasy to także raj 
dla grzybiarzy, którzy co roku 
mogą cieszyć się z koszy pełnych 
podgrzybków, prawdziwków  
i koźlaków. 

Jezioro w Dzikowie –  
o powierzchni zaledwie 
5,5 ha – ma aż 18 m 
głębokości. Położone wśród 
lasów, przyciąga turystów 
głównie malowniczym 
otoczeniem – nie ma tu żadnej 
infrastruktury turystycznej, 
a plaże są dzikie. To jedno 
z miejsc ulubionych przez 
wędkarzy – złowić tu można 
płoć, okonia, szczupaka, 
karpia, amura czy sandacza.

Jezioro Osieckie – ma 
powierzchnię 10 ha, a jego 
głębokość sięga zaledwie  
4 m. Urokliwe położenie 
wśród lasów oraz ładna plaża 
i przyjazna infrastruktura: 
miejsce do piknikowania, 
mała gastronomia i plac 
zabaw powodują, że jest ono 
popularne i często odwiedzane 
przez mieszkańców Torunia  
i okolic. Chętnie pojawiają się 
tam również wędkarze.

Taras widokowy im. Michała 
Kokota pozwalający podziwiać 
piękną panoramę królowej 
polskich rzek jest popularnym 
kierunkiem zarówno pieszych, 
jak i rowerowych wycieczek. 
Organizowane są tam pikniki 
i festyny, plenery malarskie i 
spotkania miłośników przyrody. 
To również jeden z przystanków 
na trasie dużej, ogólnopolskiej 
imprezy – Festiwalu Wisły. 

Osiek nad Wisłą

←trasa do Złotorii

Obrowo

Czernikowo

Mazowsze

INWESTYCJE
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Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
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Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229

Dokąd po pomoc?
Dziś garść informacji o instytucjach pomagających osobom głuchym i głuchoniemym – w Toruniu funkcjonuje nie tylko Koło 
Terenowe Polskiego Związku Głuchych, ale także Klub. Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że w sytuacjach konfliktu z ośrodkami 
szkoleniowymi można skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Kursanta! Przypominamy również podstawowe telefony alarmowe.

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa, tel. 22 831 40 71, www.pzg.org.pl, biuro@pzg.org.pl

Koło Terenowe w Toruniu, ul. Krasińskiego 70, 87-100 Toruń, pzg.torun@gmail.com
tel. 56 655 41 09 pn., śr., czw. 8:30-12:30; wt. 14:00-19:00; pt. 8:30-11:30

Godziny otwarcia KLUBU wtorek 14:00-19:00
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze 

środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. 

STRAŻ MIEJSKA – telefon dla głuchoniemych 723 986 112

BIURO RZECZNIKA PRAW KURSANTA
Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, Al. Piastów 15/2, 70-33 Szczecin, www.rzecznikprawkursanta.pl,  

biuro@fundacjasos.org
Rzecznik Praw Kursanta podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów kandydatów na kierowców.  

W sprawach indywidualnych, w tym konfliktach pomiędzy klientami ośrodków szkolenia, doskonalenia i egzaminowania, świadczy 
pomoc prawną oraz w razie potrzeby mediację między stronami.

TELEFONY ALARMOWE
112 – numer alarmowy obowiązujący w całej Unii Europejskiej

997 – Policja
998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe
987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Uwaga! Remont  
w budynku  
Starostwa

W Starostwie Powiatowym 
w Toruniu trwają roboty 

budowlane związane  
z budową szybu windowego 

i montażem windy 
przystosowanej do przewozu 

osób niepełnosprawnych.

Główny front robót mieści się na parterze, 
w hallu blisko wejścia głównego oraz na  
I i II piętrze w okolicach klatki schodowej. 
Przebudowa potrwa 3 miesiące, a urucho-
mienie windy planowane jest na grudzień 
tego roku. Oprócz instalacji windy w ramach 
tych robót planuje się przeniesienie kasy na  
I piętro oraz powiększenie biura informa-
cyjnego wraz z kancelarią poczty przycho-
dzącej na parterze.

Wszystkich naszych klinetów prosimy  
o zachowanie ostrożności i przeprasza-

my za utrudnienia.

„Dwieście lat!” zaśpiewali w DPS w Wielkiej Nieszawce
30 lipca 2020 roku pani Joanna Ziółkowska, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej 
Nieszawce, świętowała swoje setne urodziny. Dołączyła tym samym do grona rówieśników 
uhonorowanych marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 
dla najstarszych mieszkańców regionu, świadków odradzającej się ojczyzny.

Pani Joanna każdego dnia udowadnia, że 
nawet w tak sędziwym wieku można za-
chować poczucie humoru i pogodę ducha. 
Życzliwa, otwarta, zaangażowana i skora do 
pomocy – tak mówią o niej opiekunowie.    
Dostojna Jubilatka świętowała urodzi-
ny w ogrodzie na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Było ka-
meralnie, a jednocześnie radośnie, miło  
i momentami wzruszająco. Z gratulacjami 
i życzeniami dobrego zdrowia u Jubilatki 
pojawił się także wicestarosta toruń-
ski Michał Ramlau. W imieniu marszałka 
Piotra Całbeckiego medal wręczył seniorce 
radny Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Jacek Gajewski. Na uroczy-
stość przybył również wójt Gminy Wielka 
Nieszawka Krzysztof Czarnecki.

Gratulujemy pięknego jubileuszu i ży-
czymy pani Joannie długich lat w zdrowiu, 
spokoju i w otoczeniu bliskich.

(AP) fot. Szymon Zdziebło

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PRZYJAZNY URZĄD WYDARZYŁO SIĘ


