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Termin 
 

 
24 sierpnia -17 września 2018 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
20 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT 
 
 
 

 
Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat Parku 
Glazja w 2014 r., w ramach konsultacji Zielony Toruń. Podczas 
spaceru badawczego dyskutowaliśmy o tym jak park ten mógłby 
wyglądać w przyszłości.  

W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. 
Poddaliśmy ocenie dwa warianty zagospodarowania Parku 
Waryńskiego. Jedna z koncepcji zdecydowanie bardziej przypadła 
mieszkańcom do gustu, głównie ze względu na rozmieszczenie 
poszczególnych elementów. Przewidywała ona m.in.: utworzenie 
palców zabaw dla różnych grup wiekowych, siłowni, miejsca do 
street workoutu, ale także boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz 
elementu wspinaczkowego dla dzieci w wieku 5-14 lat. Jednocześnie 
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wyniki konsultacji pokazały wyraźnie, że potrzeby mieszkańców 
w zakresie urządzenia tego parku są nieco inne niż część wizji 
projektantów - zdaniem większości uczestników konsultacji Park 
Glazja ma być przede wszystkim miejscem wypoczynku, 
ze specjalnie wydzieloną strefą ciszy. Dlatego lokalizacja tam boisk 
sportowych i zbyt dużej liczby miejsc aktywnej i głośnej rekreacji nie 
jest dobrym pomysłem. Ponadto, należy zachować jego naturalny 
charakter i zadbać o istniejącą zieleń. 

W związku z tym, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2015 
roku, podczas których omawiano koncepcje projektowe, ustalony 
został zakres rzeczowy przyszłego projektu Parku Glazja. Zgodnie 
z życzeniem mieszkańców ograniczono infrastrukturę sportową 
i rekreacyjną: zrezygnowano z boiska oraz elementu 
wspinaczkowego dla dzieci w południowo-wschodniej części parku. 
Wydzielono strefy wypoczynku biernego, o które wnioskowali 
uczestnicy konsultacji. 
 
W 2018 r., na podstawie opracowanego projektu, miasto otrzymało 
dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zieleni w Parku 
Glazja. Kwota dofinansowania wynosi ok. 5,5 mln zł (koszt całkowity 
inwestycji to 6,5 mln zł). Pieniądze pochodzą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W zakresie 
rzeczowym inwestycji uwzględniono uwagi mieszkańców zebrane 
podczas  konsultacji prowadzonych w 2015 r. Obejmuje on: 

• modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej; 
• uzupełnienie i modernizację oświetlenia parku z 

uwzględnieniem wykonania instalacji podstawowego 
monitoringu; 

• modernizację i uporządkowanie placu zabaw oraz urządzeń 
do ćwiczeń na wolnym powietrzu (w tym istniejącej siłowni, 
placu zabaw z nowym wyposażeniem, z podziałem na strefy 
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 3 do 14 lat); 

• modernizację i doposażenie parku (z uwzględnieniem m.in. 
infrastruktury wypoczynkowej m.in. ławki i siedziska, kosze 
na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice 
informacyjne, miejsce wypoczynkowe w formie altany z 
drzew, stoły do gry w tenisa); 

• wprowadzenie form wygradzających strefy wypoczynku i 
rekreacji - podział terenu na trzy strefy: strefę rekreacji 
intensywnej: place zabaw i siłownia (część północno-
zachodnia parku), strefę wypoczynku biernego (cisza)  część 
centralna parku oraz strefę spontanicznego wypoczynku i 
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rekreacji  część wschodnia parku); 
• utworzenie miejsca do grillowania; 
• wprowadzenie nowych układów form roślinnych, w tym 

m.in. tworzenie i odnowienie zieleni oraz wzbogacenie 
roślinności, szczególnie w piętrze roślinności niskiej (np. 
byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i 
nieformowane); 

• wprowadzenie nowych nasadzeń drzew; 
• budowę tarasu widokowego na stok bojowy przy Forcie św. 

Jakuba i dolinę Wisły; 
• utworzenie placu z nawierzchnią bezpieczną, 

zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street 
workout”. 

 
Jak wspomniano wyżej, projekt, który powstał w 2018 r., został 
wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów 
konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń. Uwzględniono w nim 
większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. 
Uzyskał również 85 procentowe dofinansowanie z Funduszu 
Spójności. Aby nie utracić, dofinansowania koniecznym było 
zachowanie wszystkich elementów zawartych w dokumentacji 
projektowej. Dlatego też w ostatnim etapie konsultacji mieszkańcy 
mogli składać propozycje dotyczące: 
1. zmian lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania, 

czyli zmieniać ich położenie na mapie parku. 
2. zmieniać wyposażenie wchodzące w skład poszczególnych 

elementów, np. urządzenia znajdujące się na placu zabaw czy 
siłowni plenerowej. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
ü informacja przesłana do rady okręgu 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Przebieg 
konsultacji 

-   24 sierpnia 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
- 24 sierpnia - 17 września 2018 r. - zgłaszanie uwag drogą 

elektroniczną 
-   10 września  2018 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
-   17 września 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
W komunikacie, który zamieszczono na stronie konsultacji 
społecznych, stronach miejskich serwisów internetowych oraz w 
mediach lokalnych, zawarto informację, że w 2018 r. projekt Parku 
Glazja  uzyskał 5,5 mln dofinansowania z Funduszu Spójności.  
Wsparcie to stanowi aż 85% całkowitego kosztu realizacji projektu, 
który wyceniono na 6,5 ml zł. Procedury realizacji projektów 
zasilanych Funduszami Europejskimi nakładają na beneficjentów 
obowiązek przestrzegania zapisów zawartych w umowie. W tym 
wypadku wiąże się to z zachowaniem w projekcie wszystkich 
elementów, które zostały wskazane we wniosku projektowym. 
Mieszkańcy zostali więc poinformowani, że na tym etapie 
konsultacji, z uwagi na ryzyko utraty otrzymanego dofinansowania, 
nie wszystkie zmiany są akceptowalne. Z projektu nie można więc 
usuwać ani dodawać nowych elementów. Dopuszczalne 
są natomiast zmiany lokalizacji poszczególnych elementów 
zagospodarowania oraz zmiany dotyczące wyposażenia. 
 
10 września 2018 r. w Hotelu Przystanek Toruń na ul. Chłopickiego 
4 odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
zagospodarowania terenów zieleni Parku Glazja. Wzięło w nim 
udział 20 osób. Spotkanie rozpoczęto krótką prezentacją, na której 
przedstawiono projekt zagospodarowania Parku Glazja oraz 
szczegóły związane z jego przyszłą realizacją. Następnie uczestnicy 
spotkania zgłaszali dodatkowe uwagi do projektu. Najważniejsze 
z nich dotyczyły: 

− zmiany lokalizacji koszy na śmieci, w taki sposób, aby osoby 
chcące wyrzucić odpady nie musiały  wkraczać na ścieżkę 
rowerową, 

− skierowanie miejsc do siedzenia w stronę parku, 
− stworzenia łąki edukacyjnej dla dzieci, 
− wykonania nawierzchni ścieżek i alejek w parku - 

nawierzchnia nie powinna powodować żadnych utrudnień w 
przemieszczaniu się, zwłaszcza osób na wózkach 
inwalidzkich oraz osób z wózkami dziecięcymi; należy 
również uwzględnić potrzeby rolkarzy, 

− formowania krzewów znajdujących się na terenie parku – 
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nie powinny one ograniczać widoczności, 
− uwzględnienia potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przy 

projektowaniu placu zabaw, 
− doświetlenia terenu parku, 
− zwrócenia szczególnej uwagi na przesunięcie/zmianę 

lokalizacji miejsca do grillowania i strefy street workout tak, 
aby hałas dochodzący z parku nie był słyszany w 
mieszkaniach po drugiej stronie ulicy, 

− utworzenia miejsc do siedzenia dla osób opiekujących się 
dziećmi na placu zabaw, 

− instalacji toalet na terenie parku. 

 
Konsultacje internetowe 
Do 17 września 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Do UMT nie wpłynęła żadna uwaga. 

 
 

 

Koszty 
 
Wynajem Sali i cateringu na spotkanie: 1 250,00 zł brutto 
Razem: 1 250,00  zł brutto 
 

 

Uwagi 
Podczas konsultacji, mieszkańcy zgłaszali dodatkowe uwagi do 
projektu.  Szczegółowe zestawienie uwag oraz opinii mieszkańców 
znajduje się w poniżej: 
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Uwagi zgłoszone podczas spotkania z mieszkańcami  
 
 

I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. Prośba o dokonanie zmiany lokalizacji psiego wybiegu tak, aby stał się większy i bardziej 
bezpieczny dla psów 

Poza zakresem opracowania 

Wybieg dla psów wykracza poza zakres rzeczowy 
projektu i tym samym nie może być realizowany w 
ramach dofinansowania.  
Miasto podjęło jednak decyzję o zredukowaniu 
ilości urządzeń znajdujących się na wybiegu dla 
psów, w celu poprawy bezpieczeństwa 
czworonogów. 

2. Prośba o zmianę lokalizacji koszy na śmieci, w taki sposób, aby piesi w celu wyrzucenia odpadów 
nie musieli wkraczać na ścieżkę rowerową 

Uwzględniono 

Lokalizacja koszy na śmieci została zmieniona w 
taki sposób, aby nie dochodziło do kolizji 
pomiędzy pieszymi i rowerzystami. 

3. Prośba o zwrócenie uwagi na ustawienie miejsc do siedzenia, w taki sposób, aby widok z ławki 
był w stronę parku, a nie w stronę jedni 

Uwzględniono 

Ławki zostaną ustawione w taki sposób, aby osoby 
z nich korzystające miały widok na park. 

4. Zapytanie o możliwość stworzenia w Parku Glazja łąki edukacyjnej dla dzieci z domkami dla Uwzględniono 
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owadów. Pomysł na łąkę był omawiany na wcześniejszych konsultacjach. Zaproponowano 
wówczas lokalizacje po drugiej stronie ulicy. 

Zaplanowano polanę edukacyjną w miejscu, gdzie 
znajdował przemieszczony w wyniku konsultacji 
plac do ćwiczeń street workaut. Na polanie 
przewidziano m.in.: domki dla owadów oraz 
plansze edukacyjne.  

5.  Prośba o uwzględnienie odpowiednich odległości przy ustawianiu stojaków rowerowych, 
w sposób umożliwiający umieszczenie obok siebie dwóch rowerów  

Uwzględniono 

Stojaki rowerowe będą instalowane w pobliżu 
ławek, w odpowiedniej odległości od siebie (w taki 
sposób, aby nie było zbyt dużego zagęszczenia ani 
zbyt dużego rozproszenia). Zaplanowano montaż 
stojaków w kształcie odwróconej litery U, 
umożliwiających przypięcie  dwóch rowerów.  

6. Nawierzchnia nie ma powodować żadnych utrudnień w przemieszczaniu się. Chodzi głównie 
o poruszanie się osób na wózkach oraz osób z wózkami dziecięcymi 

Uwzględniono 

Projektowana nawierzchnia jest stabilna pod 
kątem ziarnistości, odporna na warunki 
atmosferyczne, posiada wysoką wytrzymałość na 
ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem 
wody. Z powodzeniem mogą poruszać się po niej 
osoby na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami 
dziecięcymi. Nie powoduje również utrudnień dla 
rolkarzy.  

7. Prośba o uwzględnienie w kształcie/formie ścieżek, potrzeb osób przemieszczających się na Uwzględniono 
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rolkach (głównie wskazywano na dzieci)  Istniejący ciąg pieszo-rowerowy może być 
wykorzystywany przez osoby poruszające się na 
rolkach.  

8. Pytanie o konserwację ścieżek z nawierzchnią mineralną Odpowiedź 

Projektowana nawierzchnia jest trwała. Jej 
konserwacja  prowadzona będzie w miarę potrzeb. 

9. Uwaga na temat wyższości ścieżek asfaltowych nad mineralnymi: asfaltowe nie powodują 
ograniczeń w użytkowaniu, ograniczają zabrudzenia u dzieci 

Odpowiedź 

Projektowana nawierzchnia jest stabilna pod 
kątem ziarnistości, odporna na warunki 
atmosferyczne, posiada wysoką wytrzymałość na 
ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem 
wody. Z powodzeniem mogą poruszać się po niej 
osoby na wózkach oraz z wózkami dziecięcymi. Nie 
powoduje również utrudnień dla rolkarzy. Do 
parku nie będą wprowadzane ścieżki asfaltowe. 

10. Brak miejsca do gry w piłkę na osiedlu Jakubskie Przedmieście. Warto rozważyć lokalizację 
boiska na terenie parku  

Nieuwzględniono 

Mieszkańcy  we wcześniejszych etapach 
konsultacji zanegowali zasadność lokalizacji boiska 
na terenie parku. Ich zdaniem Park Glazja ma być 
przede wszystkim miejscem spokoju i wypoczynku, 
ze  specjalnie wydzieloną strefą ciszy. Ponadto, 
boiska do gry w piłkę znajdują się w niedalekiej 
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odległości: m.in. przy X LO, przy SP nr 2 oraz przy 
VI LO. 

Projektowana powierzchnia trawiasta w centrum 
parku może być z powodzeniem wykorzystywana 
do gry w piłkę. 

11. Na terenie parku nie powinno być krzewów, aby nie ograniczały one widoczności i tym samym 
nie powodowały zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa w parku  

Uwzględniono częściowo 

Wysokość krzewów zaprojektowanych wewnątrz 
parku zostanie ograniczona. Będą one również 
prześwietlone i formowane w taki sposób, aby nie 
ograniczały widoczności. Jedynie od strony ulicy, 
dla celów izolacji przed hałasem, zaprojektowano 
żywopłot.  

12. Uwzględnienie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przy projektowaniu placu zabaw. Prośba 
o zrobienie piaskownicy o jeden poziom wyżej, tak aby dzieci na wózkach mogły miały możliwość 
dostępu 

Uwzględniono 

W parku przewidziano piaskownicę integracyjną 
oraz dodatkowe elementy, z których korzystać 
będą mogły dzieci z niepełnosprawnościami. 

13. Prośba o dostosowanie oświetlenia tak, aby miejsca niedoświetlone stały się bezpieczniejsze Uwzględniono 

Projektowane oświetlenie uwzględnia potrzeby 
użytkowników parku. Przewidywano doświetlenie 
newralgicznych miejsc, w tym wybiegu dla psów, 
znajdującego się już poza parkiem. 
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14. Prośba o umieszczenie stacji z narzędziami dla rowerów, w zasięgu monitoringu i doświetlenia Uwzględniono 

W projekcie uwzględniono stacje z narzędziami do 
naprawy rowerów. Będzie się ona znajdować w 
oświetlonym miejscu oraz w zasięgu monitoringu. 

15. Prośba o zmianę lokalizacji strefy street workout i miejsc do grillowania w obawie o hałas 
dochodzący do mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Strefa street workout 
powinna znajdować się bliżej siłowni zewnętrznej 

Uwzględniono 

Strefa street workout została przeniesiona do 
części, w której zlokalizowana jest strefa 
intensywnej rekreacji, czyli w pobliże placów 
zabaw. Stanowisko do grillowania przesunięto 
bardziej na zachód – w miejsce wskazane i 
zaakceptowane przez mieszkańców obecnych na 
spotkaniu konsultacyjnym. 

16. Prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na przesunięcie/zmianę lokalizacji miejsca do grillowania i 
strefy street workout tak, aby hałas dochodzący z parku nie był słyszany w mieszkaniach po 
drugiej stronie ulicy (grill najlepiej w głąb parku) 

Uwzględniono 

Strefa street workout została przeniesiona do 
części, w której zlokalizowana jest strefa 
intensywnej rekreacji, czyli w pobliże placów 
zabaw. Stanowisko do grillowania przesunięto 
bardziej na zachód – w miejsce wskazane i 
zaakceptowane przez mieszkańców obecnych na 
spotkaniu konsultacyjnym. 

17. Prośba o właściwe dostosowanie miejsc wypoczynku dla osób pilnujących dzieci korzystających z 
placu zabaw 

Uwzględniono 
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Dla osób opiekujących się dziećmi, na placach 
zabaw  ustawione zostaną miejsca do siedzenia, w 
taki sposób aby stwarzały dobre warunki do 
obserwacji pociech korzystających z placów. 

18. Pytanie o liczbę drzew, które będą wycięte w stosunku do liczby nowych nasadzeń i jak te 
nasadzenia wpłyną na faunę  parku w przyszłości? 

Odpowiedź 

Wycinkę drzew ograniczono do minimum - 
usunięte zostaną jedynie  chore i stwarzające 
zagrożenie egzemplarze. Jednym z podstawowych 
celów projektu zagospodarowania Parku Glazja 
jest wzbogacenie tego terenu o nowe nasadzenia. 
Powinny one wpłynąć korzystnie na faunę parku. 

19. Propozycja, aby światła latarni rozjaśniały się lub przygasały pod wpływem ruchu człowieka Nieuwzględniono 

Propozycję odrzucono, ponieważ tego rodzaju 
oświetlenie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo osób przebywających w parku. 
Ponadto, we wcześniejszych etapach konsultacji 
mieszkańcy zgłaszali potrzebę doświetlenia parku.  

20. Propozycja zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez rozgraniczenia ścieżki 
rowerowej i chodnika w części parku dochodzącej do ul. Szosa Lubicka 

Poza zakresem opracowania 

Ciąg wykracza poza zakres opracowania. Uwaga 
została przekazana do MZD. 
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21. Propozycja, aby płotki wokół placu zabaw przybrały formę krzewiastą Uwzględniono 

Ogrodzenia wokół placu zabaw zaprojektowano w 
formie krzewów. 

22. Prośba o poprawienie zakończeń osi widokowych tak, aby były one ciekawsze Uwzględniono 

Oś główna zakończona jest placykiem widokowym, 
który stwarza możliwości montażu ciekawych 
elementów małej architektury. 

23. Prośba o przemyślenie sensu tworzenia punktu widokowego w proponowanym miejscu, aby nie 
było widać tylko szpalerów drzew np. topoli 

Uwzględniono 

Punkt widokowy jest elementem projektu, który 
został wskazany przez mieszkańców we 
wcześniejszych etapach konsultacji. Stanowi on 
zakończenie ścieżki historycznej. Rozpościera się z 
niego widok  na stok bojowy. 

24. Prośba o zainstalowanie toalet Uwzględniono 

Na terenie parku nie będą tworzone żadne 
kubatury. Zostaną postawione estetyczne toalety 
przenośne na obrzeżach terenu, w ramach 
odrębnego działania, tuż po zakończeniu realizacji 
projektu. 
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził 
w terminie 24 sierpnia – 17 września 2018 r. roku konsultacje 
społeczne w sprawie zagospodarowania terenów zieleni Parku 
Glazja przy ul. Waryńskiego Toruniu. Stanowiły one ostatni (trzeci) 
etap uzyskiwania opinii oraz stanowisk dotyczących przyszłego 
wykorzystania tego obszaru.  
Projekt Parku Glazja, który powstał w 2018 r. został wypracowany 
wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji 
społecznych pn. Zielony Toruń – odbywały się one w 2014 oraz 2015 
r. Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych przez 
uczestników konsultacji. 
W komunikacie, który zamieszczono na stronie konsultacji 
społecznych, stronach miejskich serwisów internetowych oraz 
w mediach lokalnych, zawarto informację, że w 2018 r. projekt 
Parku Glazja  uzyskał 5,5 mln dofinansowania z Funduszu Spójności.  
Wsparcie to stanowi aż 85% całkowitego kosztu realizacji projektu, 
który wyceniono na 6,5 ml zł. Procedury realizacji projektów 
zasilanych Funduszami Europejskimi nakładają na beneficjentów 
obowiązek przestrzegania zapisów zawartych w umowie. W tym 
wypadku wiąże się to z zachowaniem w projekcie wszystkich 
elementów, które zostały wskazane we wniosku projektowym. 
Mieszkańcy zostali więc poinformowani, że na tym etapie 
konsultacji, z uwagi na ryzyko utraty otrzymanego dofinansowania, 
nie wszystkie zmiany są akceptowalne. Z projektu nie można 
usuwać ani dodawać nowych elementów. Dopuszczalne są 
natomiast zmiany lokalizacji poszczególnych elementów 
zagospodarowania oraz zmiany dotyczące wyposażenia w ramach 
poszczególnych elementów projektu. 
10 września 2018 r. w Hotelu Przystanek Toruń na ul. Chłopickiego 4 
odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
zagospodarowania terenów zieleni Parku Glazja. Wzięło w nim 
udział 20 osób. Uczestnicy spotkania zgłosili dodatkowe uwagi do 
projektu. Najważniejsze z nich dotyczyły: 

− zmiany lokalizacji koszy na śmieci, w taki sposób, aby osoby 
chcące wyrzucić odpady nie musiały  wkraczać na ścieżkę 
rowerową, 

− skierowanie miejsc do siedzenia w stronę parku, 
− stworzenia łąki edukacyjnej dla dzieci, 
− wykonania nawierzchni ścieżek i alejek w parku - 

nawierzchnia nie powinna powodować żadnych utrudnień 
w przemieszczaniu się, zwłaszcza osób na wózkach 
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inwalidzkich oraz osób z wózkami dziecięcymi; należy 
również uwzględnić potrzeby rolkarzy, 

− formowania krzewów znajdujących się na terenie parku – 
nie powinny one ograniczać widoczności, 

− uwzględnienia potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przy 
projektowaniu placu zabaw, 

− doświetlenia terenu parku, 
− zwrócenia szczególnej uwagi na przesunięcie/zmianę 

lokalizacji miejsca do grillowania i strefy street workout tak, 
aby hałas dochodzący z parku nie był słyszany w 
mieszkaniach po drugiej stronie ulicy, 

− utworzenia miejsc do siedzenia dla osób opiekujących się 
dziećmi na placu zabaw, 

− instalacji toalet na terenie parku. 

Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane przez 
wydziały merytoryczne UMT oraz projektantów. Większość z nich 
została uwzględniona. Ustalono m.in.: 
- zmianę lokalizacji ławek w taki sposób, aby osoby siedzące miały 
widok na park, 
- utworzenie polany edukacyjnej, na której znajdować się będą 
informacje o gatunkach roślin oraz ustawione zostaną domki dla 
owadów, 
- formowanie krzewów wewnątrz parku w taki sposób, aby nie 
ograniczały widoczności,, 
- umieszczenie na placu zabaw piaskownicy integracyjnej oraz 
elementów, z których korzystać będą mogły dzieci 
z niepełnosprawnościami, 
- przeniesienie strefy street workout do części, w której 
zlokalizowana jest strefa intensywnej rekreacji, czyli w pobliże 
placów zabaw, 
- przeniesienie miejsc do grillowania bardziej na zachód – w 
miejsce zaakceptowane przez mieszkańców obecnych podczas 
spotkania, 
- ustawienie miejsc dla osób opiekujących się dziećmi na placach 
zabaw, w taki sposób, aby stwarzały one dobre warunki do 
obserwacji pociech, 
- montaż toalet na terenie parku, w ramach odrębnego działania, 
po zakończeniu realizacji projektu . 
 
Spośród wszystkich uwag nieuwzględniono jedynie trzech. Dotyczyły 
one: 
1) zmiany lokalizacji wybiegu dla psów – uwagę odrzucono, gdyż 
wybieg dla psów wykracza poza zakres rzeczowy projektu i tym 



 
 

17 
 

samym nie może być realizowany w ramach dofinansowania, 
2) lokalizacji boiska na terenie parku – uwagę odrzucono, gdyż 
mieszkańcy  we wcześniejszych etapach konsultacji zanegowali 
zasadność lokalizacji boiska na terenie parku. Ich zdaniem Park 
Glazja ma być przede wszystkim miejscem wypoczynku ze  
specjalnie wydzieloną strefą ciszy. Ponadto, boiska do gry w piłkę 
znajdują się w pobliżu parku, m.in. przy X LO, przy SP nr 2 oraz przy 
VI LO, 
3) zainstalowania na terenie parku oświetlenia, które reagowałoby 
tylko na ruch – uwagę odrzucono ze względu na bezpieczeństwo 
osób przebywających w parku. Ponadto we wcześniejszych etapach 
konsultacji mieszkańcy zgłaszali potrzebę doświetlenia parku. 
 
Po wprowadzeniu zmian do projektu Parku Glazja kolejnym etapem 
będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz w następnej 
kolejności – ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót 
budowlanych, zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego  
przez Gminę Miasta Toruń w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego” - Oś priorytetowa II - Programu 
Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020. 
Realizacja projektu przewidziana jest na 2019 r. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 27 sierpnia 2018 r.  

 

Cały tekst: 

10 września 2018 r. o godz. 17:00 w hotelu Przystanek Toruń odbędzie się spotkanie, podczas 
którego zaprezentowany zostanie projekt zagospodarowania parku przy ul. Waryńskiego. 
 

Park Waryńskiego, zwyczajowo nazywany Parkiem Glazja, to osiedlowy zieleniec usytuowany w 
zachodniej części Torunia, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście. Jego powierzchnia wynosi około 5,6 
ha. Stanowi zaplecze wypoczynkowe i rekreacyjne dla jego mieszkańców. Park ten jest 
uporządkowany, wyposażony w elementy małej architektury, w tym w plac zabaw dla dzieci i 
siłownię zewnętrzną dla dorosłych oraz wybieg dla psów. 

Park Glazja jest częścią specyficznej dla Torunia zieleni fortecznej, na którą składają się głównie dęby i 
klony. Towarzyszy ona obiektom fortecznym, wchodzącym w skład XIX-wiecznej Twierdzy Toruń. 
Wraz z Alpinarium oraz Doliną Marzeń, stanowi część tzw. pasa parkowego okalającego Zespół 
Staromiejski Swego obecnego kształtu Park Waryńskiego nabrał on po II wojnie światowej.Jak 
przebiegały konsultacje w sprawie Parku Glazja? 
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Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat Parku Glazja w 2014 r., w ramach 
konsultacji Zielony Toruń (tu zobaczysz jak przebiegały konsultacje w 2014 r.). Podczas spaceru 
badawczego dyskutowaliśmy o tym jak park ten mógłby wyglądać w przyszłości. Mieszkańcy wskazali 
m.in. na potrzebę utrzymania porządku i czystości na tym terenie, modernizacji alejek, istniejącego 
placu zabaw oraz wymiany ławek. Pojawiły się również pomysły utworzenia punktu widokowego, 
miejsc piknikowych czy montażu oświetlenia. 

W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Poddaliśmy ocenie dwa warianty 
zagospodarowania Parku Waryńskiego. Jedna z koncepcji zdecydowanie bardziej przypadła 
mieszkańcom do gustu, głównie ze względu na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Zawierała 
ona m.in.: utworzenie palców zabaw dla różnych grup wiekowych, siłowni, miejsca do street 
workoutu, ale także boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz element wspinaczkowy dla dzieci w 
wieku 5-14 lat (tu możesz zobaczyć tamten projekt). Jednocześnie wyniki konsultacji pokazały jednak 
wyraźnie, że potrzeby mieszkańców w zakresie urządzenia tego parku są jednak nieco inne niż część 
wizji projektantów - zdaniem większości uczestników konsultacji Park Glazja ma być przede 
wszystkim miejscem wypoczynku, specjalnie wydzieloną strefą ciszy, stąd lokalizacja tam boisk 
sportowych i zbyt dużej liczby miejsc głośnej rekreacji nie jest dobrym pozysłem. Ponadto, należy 
zachować jego naturalny charakter i zadbać o istniejącą zieleń (tu zobacz wyniki konsultacji z 2015 r.). 
  

W związku z tym, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2015, podczas których omawiano 
koncepcje projektowe, ustalony został zakres rzeczowy przyszłego projektu Parku Glazja. 
Przewidywał on: 

• modernizację ciągów komunikacyjnych, 
• instalację oświetlenia, 
• instalację monitoringu, 
• nowe nasadzenia, 
• modernizację placu zabaw, 
• montaż ławek, siedzisk, koszy na śmieci i psie odchody, 
• montaż stojaków rowerowych. 

 Jak widać, zgodnie z życzeniem mieszkańców ograniczono infrastrukturę sportową i rekreacyjną: 
zrezygnowano z boiska oraz elementu wspinaczkowego dla dzieci w południowo-wschodniej części 
parku. W zamian za to wydzielono strefy wypoczynku biernego, o które wnioskowali uczestnicy 
konsultacji. 

 

Projekt Parku Glazja w 2018 r. 

W 2018 r., na podstawie opracowanego w opisany wyżej sposób projektu, Miasto otrzymało 
dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja. Kwota dofinansowania wynosi 
ok. 5,5 mln zł (koszt całkowity inwestycji to 6,5 mln zł). Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W zakresie rzeczowym inwestycji uwzględniono uwagi 
mieszkańców zebrane podczas  konsultacji prowadzonych w 2015 r. Obejmuje on: 

• modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej; 
• uzupełnienie i modernizację  oświetlenia parku z uwzględnieniem wykonania instalacji 

podstawowego monitoringu; 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/park_glazja_wariant_1.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-reaktywacja-0
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• modernizację i uporządkowanie placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu 
(w tym istniejącej siłowni, placu zabaw z nowym wyposażeniem, z podziałem na strefy 
dla  dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 3 do 14 lat); 

• modernizację i doposażenie parku (z uwzględnieniem m.in. infrastruktury wypoczynkowej 
m.in. ławki i siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice 
informacyjne, miejsce wypoczynkowe w formie altany z drzew, stoły do gry w tenisa); 

• wprowadzenie form wygradzających strefy wypoczynku i rekreacji - podział terenu na 
trzy strefy: strefę rekreacji intensywnej: place zabaw i siłownia (część północno-zachodnia 
parku), strefę wypoczynku biernego (cisza)  część centralna parku oraz strefę spontanicznego 
wypoczynku i rekreacji część wschodnia parku); 

• utworzenie miejsca do grillowania; 
• wprowadzenie nowych układów form roślinnych, w tym m.in. tworzenie i odnowienie zieleni 

oraz wzbogacenie roślinności, szczególnie w piętrze roślinności niskiej (np. byliny, pnącza, 
trawy ozdobne, żywopłoty formowane i nieformowane); 

• wprowadzenie nowych nasadzeń drzew; 
• budowę tarasu widokowego na stok bojowy przy Forcie św. Jakuba i dolinę Wisły; 
• utworzenie placu z nawierzchnią bezpieczną, zagospodarowanego urządzeniami do 

uprawiania „street workout”. 

Tutaj możesz pobrać wstępny projekt Parku Glazja 

 Przykładowe wizualizacje: 

• byliny 1 
• byliny 2 
• drzewa 
• krzewy 
• nawierzchnie 
• urządzenia sportowe 
• wyposażenie placów zabaw 

 

Dlaczego spotykamy się trzeci raz? 

Projekt, który powstał w 2018 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch 
etapów konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń. Uwzględniono w nim większość uwag 
przedstawionych przez uczestników konsultacji. Uzyskał również 85 procentowe dofinansowanie z 
Funduszu Spójności. Mogłoby się więc wydawać, że pozostaje już tylko jego realizacja. Warto jednak 
zaprezentować mieszkańcom projekt przed rozpoczęciem działań w terenie. 

 Czy coś jeszcze będzie można zmienić? 

Zawarta została umowa na dofinansowanie projektu wypracowanego wspólnie z mieszkańcami. 
Dlatego też nie wszystko można zmieniać - żeby nie stracić dofinansowania nie możemy usuwać ani 
dodawać nowych elementów do projektu. 

 Co zatem można? 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_plan.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_byliny_i_trawy_do_cienia.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_byliny_i_trawy_do_swiatla.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_drzewa.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_krzewy.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_nawierzchnie.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_urzadzenia_sportowe.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_urzadzenia_zabawowe.pdf
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1. Możemy jednak dokonywać zmian lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania, 
czyli zmieniać ich położenie na mapie parku. 

2. Możemy też zmieniać wyposażenie wchodzące w skład poszczególnych elementów, np. 
urządzenia znajdujące się na placu zabaw czy siłowni plenerowej. 

Warto więc przyjść, żeby zobaczyć jak będzie wyglądać Park Glazja po remoncie oraz zadbać o 
ostatnie szczegóły jego wyposażenia. 

  
Zapraszamy na spotkanie 

10 września 2018 r. 
godz. 17.00 

Hotel Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4 
 

 

  Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie prześlij wiadomość na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

 Uwagi zbieramy do 13 września 2018 r. 

  

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 24 sierpnia 2018 r. 
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Informacje w radio GRA,  6 września 2018 r.  
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 29 sierpnia 2018 
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Informacje w Gazecie Wyborczej, 5 sierpnia 2018 

 

Cały tekst: 
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Przed nami ostatni etap konsultacji.  
Glazja to niewielki, bo zaledwie 5,6-hektarowy park przy ul. Waryńskiego. Rośnie tam dość rzadki 
drzewostan, dlatego jest sporo miejsca na rekreację i różnego rodzaju aktywności. Zieleniec 
dzisiejszego kształtu nabrał po 1945 r., a gruntownie uporządkowano go w latach 90. W 2014 r. 
wybudowano tu siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz wybieg dla psów. Wyremontowano także 
schody od strony ul. Traugutta, a na końcu toru saneczkowego wykonano nasyp zabezpieczający 
przed wyjazdem na ulicę. Od kilku lat toruński magistrat przygotowuje się do modernizacji parku. 
Rozmowy na temat koniecznych zmian na zieleńcu prowadzono także z mieszkańcami. Częścią 
konsultacji Zielony Toruń był przeprowadzony w 2014 r. spacer badawczy, podczas którego 
torunianie podzielili się swoimi pomysłami na park. Wskazali m.in. na potrzebę utrzymania porządku i 
czystości na tym terenie, potrzebę modernizacji alejek, istniejącego placu zabaw oraz wymiany 
ławek. Pojawiły się również pomysły utworzenia punktu widokowego, miejsc piknikowych i montażu 
oświetlenia. Z dwóch zaproponowanych koncepcji torunianie wybrali tę, która zakładała m.in. 
utworzenie placów zabaw dla różnych grup wiekowych, siłowni i miejsca do street workoutu. 
Jednocześnie wyniki konsultacji pokazały wyraźnie, że potrzeby mieszkańców są jednak nieco inne niż 
część wizji projektantów – zdaniem większości uczestników konsultacji park Glazja ma być przede 
wszystkim miejscem wypoczynku, specjalnie wydzieloną strefą ciszy, stąd lokalizacja tam boisk 
sportowych i zbyt dużej liczby miejsc głośnej rekreacji nie jest dobrym pomysłem. W oparciu o te 
uwagi powstał kolejny projekt. Jego realizacja pochłonie 6,5 mln zł, z czego 5,5 mln zł to 
dofinansowanie z Funduszu Spójności. Zanim jednak ruszą prace w terenie, jest jeszcze szansa na 
drobne zmiany w projekcie. 
– Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta, dlatego też nie wszystko można zmieniać – 
nie możemy usuwać ani dodawać nowych elementów do projektu – informują w magistracie. – 
Możemy jednak dokonywać zmian lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania, czyli 
zmieniać ich położenie na mapie parku. Możemy też zmieniać wyposażenie wchodzące w skład 
poszczególnych elementów, np. urządzenia znajdujące się na placu zabaw czy siłowni plenerowej. 
Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 10 września o godz. 17 w Hotelu 
Przystanek Toruń przy ul. Chłopickiego 4. Swoje uwagi można też przesyłać do 13 września na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Więcej na ten temat: Toruń, inwestycje Toruń, konsultacje społeczne 
Toruń 
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Artykuł w Gazecie NOWOŚCI, 29 sierpnia 2018 

 

 

 

Cały tekst: 

Projekt zagospodarowania parku przy ul. Waryńskiego, zwyczajowo nazywanym parkiem Glazja, 
zostanie zaprezentowany torunianom podczas spotkania w hotelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 
4), które odbędzie się w poniedziałek, 10 września, o godz. 17. Park Glazja to osiedlowy zieleniec, 
usytuowany we wschodniej części Torunia, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście. Jego powierzchnia 
wynosi około 5,6 ha. Stanowi zaplecze wypoczynkowe i rekreacyjne dla jego mieszkańców. Park ten 
jest uporządkowany, wyposażony w elementy małej architektury, w tym w plac zabaw dla dzieci i 
siłownię zewnętrzną dla dorosłych oraz wybieg dla psów.  
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Konsultacje w sprawie parku Glazja prowadzone są od 2014 roku. W tym roku, na podstawie 
opracowanego projektu, miasto otrzymało dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zieleni w 
parku Glazja. Kwota dofinansowania wynosi ok. 5,5 mln zł (koszt całkowity inwestycji to 6,5 mln zł). 
Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W zakresie 
rzeczowym inwestycji uwzględniono uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji prowadzonych 
w 2015 r. Obejmuje on: modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej; uzupełnienie i 
modernizację oświetlenia parku z uwzględnieniem wykonania instalacji podstawowego monitoringu; 
modernizację i uporządkowanie placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu (w tym 
istniejącej siłowni, placu zabaw z nowym wyposażeniem, z podziałem na strefy dla dzieci w wieku od 
3 do 6 lat oraz od 3 do 14 lat);modernizację i doposażenie parku (z uwzględnieniem m.in. 
infrastruktury wypoczynkowej m.in. ławki i siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki 
rowerowe, tablice informacyjne, miejsce wypoczynkowe w formie altany z drzew, stoły do gry w 
tenisa);wprowadzenie form wygradzających strefy wypoczynku i rekreacji - podział terenu na trzy 
strefy: strefę rekreacji intensywnej: place zabaw i siłownia (część północno-zachodnia parku), strefę 
wypoczynku biernego (część centralna parku) oraz strefę spontanicznego wypoczynku i rekreacji 
(część wschodnia parku);utworzenie miejsca do grillowania; wprowadzenie nowych układów form 
roślinnych, w tym m.in. tworzenie i odnowienie zieleni oraz wzbogacenie roślinności, szczególnie w 
piętrze roślinności niskiej (np. byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i 
nieformowane);wprowadzenie nowych nasadzeń drzew; budowę tarasu widokowego na stok bojowy 
przy Forcie św. Jakuba i dolinę Wisły; utworzenie placu z nawierzchnią bezpieczną, 
zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”. Projekt, który powstał w 2018 r. 
został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych pn. 
Zielony Toruń. Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. 
Uzyskał również 85-procentowe dofinansowanie z Funduszu Spójności. Mogłoby się więc wydawać, 
że pozostaje już tylko jego realizacja. Warto jednak zaprezentować mieszkańcom projekt przed 
rozpoczęciem działań w terenie.  

Zawarta została umowa na dofinansowanie projektu wypracowanego wspólnie z mieszkańcami. 
Dlatego też nie wszystko można zmieniać - żeby nie stracić dofinansowania, nie można usuwać ani 
dodawać nowych elementów do projektu. Można jednak dokonywać zmian lokalizacji 
poszczególnych elementów zagospodarowania, czyli zmieniać ich położenie na mapie parku. Można 
też zmieniać wyposażenie, wchodzące w skład poszczególnych elementów, np. urządzenia znajdujące 
się na placu zabaw czy siłowni plenerowej. Warto więc przyjść, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać 
park Glazja po remoncie oraz zadbać o ostatnie szczegóły jego wyposażenia. Jeżeli ktoś nie może 
przyjść na spotkanie w hotelu Przystanek Toruń, może przesłać wiadomość na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Uwagi będą zbierane do 13 września 2018 r. 
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Informacje na stronie Najnowsze-wiadomości.eu,  29 sierpnia 2018 
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Informacje na stronie dziendobrytorun.pl, 28 sierpnia 2018 
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Informacje na fanpage’u Radnego Rady Miasta Torunia Macieja Krużewskiego, 28 sierpnia 2018 
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Informacje na fanpage’u Spod Kopca, 27 sierpnia 2018 
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Informacje na stronie Spodkopca.pl,  27 sierpnia 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Przyjdźcie na spotkanie 10 września 2018 roku w o godz. 17:00 w Hotelu Przystanek Toruń i 
zobaczcie, jak będzie wyglądał park przy ul. Waryńskiego.  
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Park Waryńskiego, inaczej Park Glazja, znajduje się na Jakubskim Przedmieściu, a jego powierzchnia 
wynosi 5,6 ha. Obecnie w parku dzieci mogą skorzystać z placu zabaw, a nieco starsi – z siłowni 
zewnętrznej.  

W 2014 roku odbyły się pierwsze konsultacje dotyczące tego, jak park mógłby wyglądać w przyszłości. 
Rok później mieszkańcy mogli zapoznać się z projektami zagospodarowania przestrzeni, Odbyły się 
wówczas kolejne konsultacje. W oparciu o uwagi mieszkańców powstał nowy projekt Parku Glazja. 
Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 5,5 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Jak będzie wyglądać niebawem Park Glazja? 

Nowy projekt, którego realizacja będzie kosztować ok. 6,5 mln złotych, zakłada: 

• modernizację chodników, alejek i ścieżek rowerowych,  
• uzupełnienie i odnowę oświetlenia parku,  
•  instalację podstawowego monitoringu,  
• modernizację placu zabaw oraz siłowni plenerowej,  
• wydzielenie dwóch stref do zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz w wieku od 3 do 14 

lat,  
• powstanie nowych ławek, siedzisk, umieszczenie koszów na śmieci, koszów na psie odchody, 

stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, stołu do gry w tenisa,  
• podział terenu na trzy strefy: strefę rekreacji intensywnej – place zabaw i siłownia (część 

północno-zachodnia parku), strefę wypoczynku biernego i cichego (część centralna parku) 
oraz strefę spontanicznego wypoczynku i rekreacji (część wschodnia parku),  

• stworzenie miejsca do grillowania,  
• wzbogacenie roślinności, odnowienie zieleni, zasadzenie drzew,  
• budowę tarasu widokowego na stok bojowy przy Forcie św. Jakuba i dolinę Wisły,  
• utworzenie placu z nawierzchnią bezpieczną, na którym znajdować się będą urządzenia do 

uprawiania „street workout”.  

Wstępny projekt możecie zobaczyć tutaj. 

Co jeszcze mogą zmienić mieszkańcy? Zawarta została już umowa na dofinansowanie projektu, 
dlatego też – żeby nie stracić funduszy – nie można usuwać ani dodawać nowych elementów do 
projektu. Mieszkańcy mogą jednak dokonać zmian ich lokalizacji oraz zdecydować, jakie dokładnie 
urządzenia będą wchodzić w skład placu zabaw czy siłowni plenerowej. 10 września odbędzie się 
spotkanie, na którym torunianie mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat projektu.  

Kiedy i gdzie? 

KIEDY: 10 września 2018, godz. 17.00 
GDZIE: Hotel Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4 

Jeśli nie możecie zjawić się na spotkaniu, wyślijcie maila ze swoimi propozycjami dotyczącymi 
parku na adres: konsultacje@um.torun.pl. Wszelkie uwagi zbierane są do 13 września 2018.  

 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/Glazja/pl_plan.pdf
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Informacje na fanpage’u Gazety NOWOŚCI, 29 sierpnia 2018 r. 
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Informacje na fanpage’u Dzień Dobry Toruń, 4 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Informacja na stronie Twoje-Miasto.pl,  29 sierpnia 2018 r. 
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Informacje na stronie Wojewoda.pl, 29 sierpnia 2018 r. 
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Informacje na stronie ADINFO24.PL,  29 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

Informacje na Portalu Informacyjnym,  30 sierpnia 2018 r. 

 

 

 


