
Nazwa wydarzenia: Jelczem pod prąd 

Pożegnanie Jelczy / powitanie elektryków 

Termin: 11 czerwca godz. 11.00-15.00 

Miejsce: pl. 18 Stycznia 

następnie Błonia Nadwiślańskie, okolice Przystani AZS 

 

Organizatorzy:  

Miasto Toruń 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu 

Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 

 

Program imprezy: 

I. Parada autobusów 

godz. 10.20 Z pętli w czterech częściach miasta: z Wrzosów, Okrężnej, Skarpy, 

Czerniewic ruszają autobusy: 3 Jelcze (w tym zabytkowy „ogórek”) i hybrydowy MAN. Na 

przystankach dosiadają pasażerowie chętni do udziału w paradzie oraz pikniku rodzinnym. 

godz. 10.55 przyjazd autobusów z pasażerami na pl. 18 Stycznia. Na pl. 18 Stycznia 

podstawiony zostaje elektryczny Solaris. 

godz. 11.00 przejazd parady autobusów ulicami Torunia: pl. 18 Stycznia, Piastowska, 

Dobrzyńska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka, Trasa Prezydenta Raczkiewicza, Szosa 

Chełmińska, Bema, rondo Hoffmanna, Kraszewskiego, al. Jana Pawła II, Mickiewicza, rondo 

Tujakowskiego, al. 500-lecia Torunia, Błonia Nadwiślańskie 

 

II. Piknik na Błoniach Nadwiślańskich 

godz. 11.30 Przyjazd parady na Błonia Nadwiślańskie, ustawianie autobusów przy dźwiękach 

orkiestry dętej 

godz. 11.40 Powitanie uczestników, przedstawienie celu imprezy i jej organizatorów 

godz. 11.45 Przemówienia 

godz. 11.50 wręczenie nagród: dla Jelcza - za całokształt dokonań (Złoty Trójkąt); dla 

elektryka -  za debiut roku (Złota Wtyczka). 

godz. 11.50 prowadzący przedstawia harmonogram imprezy, zapowiada atrakcje, konkursy 

godz. 12.00-12.20 koncert orkiestry dętej 

godz. 12.20-15.00 wydarzenia na Błoniach: 

• escape bus 

• wystawa wyświetlaczy i innych pamiątek związanych z komunikacją w jednym z 

autobusów 

• wystawa o historii autobusów, projekcje ze zdjęciami i prezentacja historii 

komunikacji miejskiej w namiocie 

• możliwość obejrzenia eksponowanych pojazdów  - historycznych i nowoczesnych - 

oraz posłuchania opowieści o nich 



• animacje dla dzieci: 

-  malowanie wielkiego, kolorowego autobusu kredą na nawierzchni 

- zabawy naszych rodziców i dziadków: gra w kapsle, w klasy, skakanka, skakanie w 

gumę 

- bańki mydlane, malowanie buziek 

• konkursy z nagrodami 

• stoisko promocyjne projektów UE realizowanych przez MZK 

• straż miejska/policja – pokazy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

• playlista tematyczna puszczana z głośników 

• koncert piosenek w stylu retro: Michał Hajduczenia, Magdalena Cysewska. 

• Symboliczne pożegnanie Jelczy i powitanie elektryków 

 

III. Ostatni przegląd Jelcza - zwiedzanie zajezdni autobusowej MZK 

godz. 12.00, 13.00 i 14.00  dla chętnych kursy jednym z Jelczy do zajezdni, przejazd przez 

stację paliw, halę warsztatową, halę OC, myjnię, stoiska do ładowania autobusów itp. 

 

 


