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3. ŚWIĘTO CHEŁMIŃSKIEGO PRZEDMIEŚCIA

Występy teatralne, akrobatyczne, zabawy terenowe, pokazy służb mundurowych, wystawa o historii Chełmionki
czy zwiedzanie zabytkowej Wieży Ciśnień — to wszystko czeka na uczestników 3. Święta Chełmińskiego
Przedmieścia. Odbędzie ono się 20 września 2020 r. w godz. 12.00-16.00 na placu przy Toruńskich Wodociągach
oraz na terenie posesji „Willi z pasją” przy Centrum Aktywności Lokalnej.

Święto Chełmińskiego Przedmieścia realizowane jest w ramach toruńskiego Budżetu Obywatelskiego. Za organizację
święta odpowiedzialna jest Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia, Rada Okręgu Chełmińskie Przedmieście,
Toruńska Agenda Kulturalna, Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z  Pasją” oraz wiele innych podmiotów, które
zapewnią doskonałą zabawę. Święto ma na celu integrację mieszkańców, wzmocnienie więzi z lokalnym środowiskiem
oraz uwydatnienie historycznych i  estetycznych cech starej zabudowy Chełmionki. Dla mieszkańców zaplanowano
szereg zabaw, które z pewnością zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Z historią Chełmionki będzie można zapoznać się specjalnej wystawie o historii dzielnicy, a jej artystyczny charakter
pokaże wystawa obrazów. Równie ciekawie zapowiada się także pokaz lmów o Chełmionce. Dużą atrakcją 3. Święta
Chełmińskiego Przedmieścia będzie zwiedzanie zabytkowej Wieży Ciśnień i terenu wokół niej, który na co dzień jest
niedostępny dla zwiedzających. Charakter, funkcje budynku i ciekawe historii z nim związane przybliży profesjonalny
przewodnik. To pozycja obowiązkowa dla miłośników zabytków poprzemysłowych.

Uwaga!  Przez wzgląd na wytyczne związane z  COVID-19 na wycieczkę po Wieży Ciśnień obowiązywać będą
wcześniejsze zapisy bezpośrednio w  dzień wydarzenia przed wejściem do budynku Wieży. Zwiedzanie odbywać się
będzie w czterech turach: o godz. 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00. Na każdą turę ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje
zatem kolejność zgłoszeń.

Na terenie Toruńskich Wodociągów (ul. Św. Józefa 37-49) nie zabraknie także spotkania z  policją i  strażą pożarną,
a dla ochotników przeprowadzone zostaną warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przez zespół wykwalikowanych
ratowników medycznych NZOZ Ratuj. Uczestnicy Święta spotkać będą mogli także zastęp harcerzy, który
przeprowadzi szereg animacji i konkursów dla całych rodzin. Podczas wydarzenia swoje rękodzieło przedstawi Klub
Serniora Supełek, a  ciekawe warsztaty przeprowadzi lia nr 11 Książnicy Kopernikańskiej. Na miłośników muzyki
czekać natomiast będzie nie lada gratka, czyli giełda winylowa. O muzyczne doznania podczas Święta Chełmińskiego
Przedmieścia zadba DJ Martinez.

Podczas święta szczególnie dobrze bawić będą się najmłodsi uczestnicy. Duże emocje z  pewnością wzbudzą kule
Virtual Cinema, które przeniosą widzów do innej rzeczywistości. Przez całe wydarzenie nie zabraknie pokazów
akrobatycznych, a także warsztatów cyrkowych czy nauki najprostszych cyrkowych trików. Na najmłodszych czekać
będzie wykwalikowany zespół animatorów. Malowanie twarzy, skręcanie balonów, bańki i inne zabawy to tylko część
bogatej oferty animacyjnej.

Specjalnie dla dzieci wystąpią także aktorzy z Teatru Baj Pomorski, którzy zaprezentują spektakl „Przypadki doktora
Bonifacego Trąbki”. Przedstawienie pozwoli na oswojenie się dzieci z  wizytami u  lekarza, które mogą być dla nich
stresujące.

Nieopodal terenu Toruńskich Wodociągów, w  Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z  Pasją” (ul. Grunwaldzka 38),
odbywać się będą zabawy, gry i warsztaty rękodzieła. Wśród nich pojawi się także gra terenowa, w której śmiałkowie
odkryją tajemnice Chełmionki, warsztaty paper plate loom dla tych młodszych, czy string art dla tych starszych
uczestników. Ponadto w  willi odbywać będą się specjalne pokazy multimedialne, które pozwolą jeszcze lepiej
zapoznać się historią miejsca. 
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Wiadomości z Torunia

Duża dawka zabawy i historii dla całej rodziny. W niedzielę Trzecie
Święto Chełmionki

W niedzielę torunianie kolejny raz będą mogli lepiej
poznać historię Chełmionki. W programie nie
zabraknie też gier, animacji dla dzieci, zabaw oraz
warsztatów rękodzieła.

 TORUŃ
Koronawirus w Kujawsko-
Pomorskiem nie odpuszcza.
Zakażenia w kolejnych
szkołach

ANKIETA: Czujesz strach czy
zmęczenie pandemią?

#ApkiSprawdzam:
Potrzebujesz wsparcia w
kuchni? Wyciągnij telefon z
kieszeni

MATERIAŁ PROMOCYJNY PARTNERA
Dynamiczny i oszczędny.
Nowy Yaris 2020 wie, jak
zaskoczyć kierowcę

 TORUŃ
Koronawirus w Kujawsko-
Pomorskiem. 22 nowe
zakażenia i kolejne dwa zgony

1 ZDJĘCIE

Drugie Święto Chełmionki (Marek Krupecki)

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Występy teatralne, akrobatyczne, zabawy terenowe, pokazy służb
mundurowych, wystawa o historii Chełmionki i zwiedzanie zabytkowej
Wieży Ciśnień — to wszystko czeka na uczestników obchodów Trzeciego
Święta Chełmińskiego Przedmieścia, które odbędzie się w niedzielę, 20
września 2020 roku na placu przy Toruńskich Wodociągach przy ul. św.
Józefa 37-49 oraz na terenie posesji „Willi z pasją” przy Centrum
Aktywności Lokalnej przy ul. Grunwaldzkiej 38. Wydarzenie potrwa od
godz. 12 do godz. 16.

Święto Chełmińskiego Przedmieścia realizowane jest w ramach
toruńskiego Budżetu Obywatelskiego przez Lokalną Grupę Działania dla
Miasta Torunia, Radę Okręgu Chełmińskie Przedmieście, Toruńską

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Chełmińskie Przedmieście

Toruń piknik

osiedle


