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Termin 

 

 
21 września – 12 października 2015 r.  
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 60 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w tym 41 
osób, które wpisały swoje nazwiska na liście obecności) 
12 osób zgłosiło uwagi drogą elektroniczną 
 

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było poznanie uwag i opinii 
mieszkańców w zakresie proponowanej zmiany nazwy ulicy Armii 
Ludowej i ulicy Pstrowskiego. Stowarzyszenie STAWKI złożyło do Rady 
Miasta Torunia wniosek o zmianę nazw przedmiotowych ulic poprzez 
przywrócenie ich historycznego nazewnictwa: ul. Armii Ludowej na ul. 
Napoleona oraz ul. Pstrowskiego na ul. Gen. Orlicz-Dreszera.  
Wniosek był rozpatrywany przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia 
oraz Kultury i Promocji w Radzie Miasta Torunia, która 
zaproponowała przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie. Na sesji w 
dniu 27 sierpnia 2015 r. radni jednogłośnie uznali, że podjęcie decyzji 
w sprawie zmiany nazw ulic pociąga za sobą bezpośrednie i istotne 
skutki dla mieszkańców i dlatego należy zasięgnąć ich opinii. W 
uchwale Rady Miasta Torunia nr 137/15 wskazano, że konsultacje 
społeczne mają być przeprowadzone poprzez zebranie opinii 
mieszkańców ulic, których dotyczą konsultacje oraz przedsiębiorców 
prowadzących tam działalność gospodarczą.  
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Przebieg 

 

 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 21 września 2015 r. - początek konsultacji społecznych 
- 21 września – 12 października 2015 r. - zgłaszanie uwag drogą 

elektroniczną 
- 29 września 2015 r. - spotkanie z mieszkańcami 
- 30 września – 11 października – badanie ankietowe  
- 12 października 2015 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 

I. Spotkanie konsultacyjne 
29 września 2015 r. o godz. 16:00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. 
Hallera 79 odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat  
W spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 60 osób, w tym 41 osób, które wpisały się na listę) 
 - p. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia 
-  p. Michał Jakubaszek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia 
- p. dr hab. Krzysztof Kopiński,  zastępca dyrektora Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK, przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa 
Miłośników Torunia 
 - przedstawiciele Stowarzyszenia STAWKI 
- p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji Urzędu Miasta Torunia 
-  p. Krzysztof Kisielewski, dyrektor Wydziału Ewidencji i Rejestracji 
- p. Iwona Czyż-Zaleska, kierownik Referatu Ewidencji Ludności i 
Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Administracyjnych 
 
Spotkanie rozpoczął dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji p. Paweł Piotrowicz, który w krótkiej prezentacji 
przedstawił główne założenia organizowanych konsultacji oraz dalsze 
działania zaplanowane w ramach procesu konsultacyjnego.  
Następnie wystąpił p. Olgierd Kędzierski – przedstawiciel 
Stowarzyszenia STAWKI, który opowiedział zebranym, z jakich 
powodów wystąpił do Rady Miasta Torunia z wnioskiem o zmianę 
nazw ulic. Stowarzyszenie wnioskuje o przywrócenie historycznego 
nazewnictwa, tj. o nadanie pierwotnej nazwy ul. Napoleona i ul. 
Orlicz-Dreszera. Zdaniem Stowarzyszenia nazwy Armii Ludowej i 
Pstrowskiego nie stanowią pozytywnego wzorca dla młodego 
pokolenia i wprowadzają relatywizm w odbiorze honorowanych 
postaci z naszej historii, a wskazywany w dyskusji argument, że 
zmiany wiążą się z kosztami, jest demagogiczny, gdyż opłaty za 
wydanie nowych dokumentów zostaną pokryte z budżetu Gminy 
Miasta Toruń.  
Następnie pan dr Krzysztof Kopiński z Instytutu Historii i Archiwistyki 
UMK przybliżył obecnym historię Armii Ludowej oraz Wincentego 
Pstrowskiego. Zwrócił także uwagę, że towarzystwo nie poparło 
propozycji Stowarzyszenia STAWKI w zakresie zmiany ul. Armii 
Ludowej na ul. Napoleona – powrót do historycznej nazwy w tym 
miejscu nie pasuje zdaniem Towarzystwa Miłośników Torunia do 
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nazewnictwa występującego w pobliżu, zaś okres napoleoński w 
historii Torunia należy kojarzyć ze zniszczeniem przedmieść, w tym 
szczególnie zniszczeniem Podgórza w 1813 r.  
 

 
Wiele pytań mieszkańców było kierowanych pod adresem 
Stowarzyszenia STAWKI, któremu zarzucano ingerowanie w sprawy 
innej części miasta - Podgórza,  niedotyczące tej organizacji. Pan 
Olgierd Kędzierski wyjaśnił, że stowarzyszenie jest organizacją 
społeczną, reprezentuje mieszkańców, a ulice Armii Ludowej 
i Pstrowskiego leżą na Stawkach i na Podgórzu.  
 

 
 
Przedstawienie przez dr. Kopińskiego sylwetki Wincentego 
Pstrowskiego, przodownika z okresu socrealizmu i historii Armii 
Ludowej, której dowództwo współpracowało z władzą radziecką, 
wywołało gorącą dyskusję wśród mieszkańców, którzy uczestniczyli w 
spotkaniu. Zdaniem historyka obecni patroni ulic są postrzegani 
negatywnie, jednakże wiele obecnych na spotkaniu osób było 
przeciwnego zdania, podkreślając, że członkowie ich rodzin również 
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walczyli w Armii Ludowej  i ginęli w obronie ojczyzny, wierząc, że 
walczą w słusznej sprawie.  
Wielokrotnie poruszano wątek relatywnego stosunku do zdarzeń 
i postaci czasów komunizmu. Wskazywano, że wszędzie może pojawić 
się ktoś nikczemny, ale to nie oznacza konieczności generalizowania 
przeszłości i uznawania, że wszystko, co działo się w czasach 
socrealizmu zasługuje na pogardę i zapomnienie – Wincenty 
Pstrowski może być również dzisiaj uznawany za bohatera, wzór 
pracowitości i odwagi, a Armia Ludowa stanowiła formację 
prawdziwych patriotów, którzy walczyli o wolną Polskę i nie 
zastanawiali się, czy ich dowódcy współpracują z Sowietami.  
Mocno wyartykułowany opór większości zebranych przeciwko 
zmianom nazw ulic spowodował, że dyskusja przybrała charakter  
bardzo emocjonujący, wywołując spore oburzenie u niektórych 
mieszkańców. Część osób opuściła salę przed zakończeniem 
spotkania, bez wysłuchania do końca wysłuchać argumentów strony 
przeciwnej.   
 

 
 
II. Konsultacje internetowe 
Do 12 października 2015 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 12 osób.  
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Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców ul. Armii Ludowej oraz ul. Pstrowskiego.  
Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
ulotki informacyjne, które przekazano wszystkim mieszkańcom 

ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego (dostarczone pod każdy 
adres). 

 
 

 
 

 

 

Koszty Koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosły 2.829,00 zł brutto. 
Na powyższą kwotę składają się:  

 koszty projektu i wydruku ulotek – 553,50 zł  

 koszt dystrybucji ulotek – 369,00 zł  

 koszty przeprowadzenia badania ankietowego – 1906,50 zł  

 

 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących konsultowanej kwestii. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało  dwunastu 
mieszkańców. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
I. Zestawienie opinii zgłoszonych na spotkaniu z mieszkańcami 
II. Zestawienie opinii zgłoszonych drogą elektroniczną       
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone  na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 29 września 2015 r.  

1. p. Zdzisław Buczel 
W czyim imieniu  Stowarzyszenie STAWKI występuje w kwestiach 
dotyczących Podgórza? Podgórz ma swoje stowarzyszenie i nie miesza 
się w sprawy Stawek. Stawki wmieszały się w sprawy Podgórza, nie 
prowadząc żadnych konsultacji, nie informując nas o tym. Nagle 
dowiadujemy się z Nowości, że ktoś wystąpił w sprawie nas 
dotyczącej i nas nie zapytał.  

p. Olgierd Kędzierski, Stowarzyszenie STAWKI 
Stowarzyszenie STAWKI jest organizacją społeczną i reprezentuje 
mieszkańców. Te dwie ulice leżą na Stawkach i na Podgórzu i to jest jeden z 
powodów wystąpienia Stowarzyszenia w tej kwestii.  
p. Wanda Łuczak, dyrektor Biura Rady Miasta  
Każdy ma prawo składać wniosek (mieszkaniec, organizacja, stowarzyszenie, 
fundacja itp.) do Rady Miasta w sprawach dotyczących nazewnictwa. 
Natomiast decyzje w sprawie nazw ulic, placów, wzniesienia pomnika  zgodnie 
z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.) należą do wyłącznej właściwości Rady Miasta.  

2. NN 
Nie widzimy żadnej potrzeby zmiany nazwy! 

Uwzględnione 
p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

3. NN 
Po ilu latach można mówić o historii? 

dr hab. Krzysztof Kopiński, zastępca dyrektora Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK 
Dzień wczorajszy to już historia. 

4. p. Barbara Różycka 
Dlaczego nie powiedziano, jak żołnierze Armii Ludowej walczyli na 
Lubelszczyźnie? Tam zginęli Polacy, patrioci. Tam zginęli też 
członkowie mojej rodziny. Czy ja mam teraz wyrzec się swojego 
dziadka, mam powiedzieć, że był bandziorem?  

dr hab. Krzysztof Kopiński, zastępca dyrektora Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK 
W Armii Ludowej walczyły osoby, które zasłużyły się dla ojczyzny. Jednakże 
dowódcy Armii Ludowej byli zdrajcami, którzy nie są oceniani pozytywnie.  

5. NN 
Jak i gdzie powstała Armia Ludowa i dlaczego tak się ją dzisiaj poniża? 
Tam byli ludzie, bohaterowie. Mówi się tu o radzieckich żołnierzach, 
radzieckich dowódcach. Członkowie mojej rodziny, łącznie 8 osób, 
szło wyzwalać Polskę. 

dr hab. Krzysztof Kopiński, zastępca dyrektora Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK 
Pomylono pewne fakty. Krewni, o których Pani wspomina szli wraz  z I Armią 
Wojska Polskiego. Armia Ludowa powstawała tutaj, na  miejscu w Polsce, 
przekształciła się z Gwardii Ludowej, ściśle współpracowała z Partą Robotniczą 
i Związkiem Radzickim. W Armii Ludowej były osoby, które należy pozytywnie 
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oceniać, ale obecnie Armia Ludowa jako całość jest bardzo negatywnie 
oceniana.  

6. NN 
Ilu żołnierzy liczyła Armia Ludowa? 

dr hab. Krzysztof Kopiński, zastępca dyrektora Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK, 
Według różnych danych źródłowych Armia Ludowa liczyła od 30 do 100 tysięcy 
żołnierzy.  

7. NN 
Nie chcemy zmiany nazwy tych ulic. 

Uwzględnione 
p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

8. NN 
Nazwa Armii Ludowej i Pstrowskiego ma zostać i koniec! 

Uwzględnione 
p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

9. NN 
Dlaczego Stowarzyszenie STAWKI wypowiada się w naszej sprawie? 

p. Olgierd Kędzierski, Stowarzyszenie STAWKI 
Na spotkanie przyszły osoby, które są przeciw. Być może w domu zostały 
osoby, które popierają pomysł. Reprezentuję stowarzyszenie społeczne. Nie 
chciałabym, aby moje dzieci i innych dzieci zapytane o patronów tych ulic 
miały odczucia ambiwalentne. Jeśli nie nasze dzieci, to nasze wnuki dokonają 
tej zmiany, bo są to osoby i organizacje postrzegane negatywnie.  
p. Wanda Łuczak, dyrektor Biura Rady Miasta  
Każdy ma prawo składać wniosek (mieszkaniec, organizacja, stowarzyszenie, 
fundacja itp.) do Rady Miasta w sprawach dotyczących nazewnictwa. 
Natomiast decyzje w sprawie nazw ulic, placów, wzniesienia pomnika  zgodnie 
z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.) należą do wyłącznej właściwości Rady Miasta. 

10. NN 
p. Olgierd Kędzierski nie zachowuje się tak jak trzeba i urąga mojej 
godności. Trzech, czterech chłopaków zmówiło się i uważają coś, do 
czegoś chcą zmusić 1.200 osób. Mój dziadek zapisał się do 
najbliższego oddziału partyzanckiego i stwierdził jasno i wyraźnie, że 
szedł bronić Polski, nie zastanawiał się nad tym, czy to Bataliony 
Chłopskie, czy Gwardia Ludowa. Dzisiaj mamy wielu księży pedofilów, 
ale czy to znaczy, że wszyscy księża są źli? W Armii Ludowej być może 

Uwzględnione 
p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 
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też znalazł się ktoś nikczemny. Dziś oceniając Powstanie Warszawskie 
też chwalimy tych, którzy zginęli, ale mamy inne zdanie na temat 
tych, którzy dowodzili tą Armią, którzy wysłali kilkaset tysięcy ludzi na 
zgubę. Historia jest bardziej skomplikowana. Jeśli p. Kędzierski nie 
potrafi wytłumaczyć swoim dzieciom, że był okres socjalizmu w 
Polsce, to proponuję, aby p. Kędzierski lepiej się dokształcił.  

11. p. Tomasz Rojek  
Czy podczas procesu nazewnictwa ulic jest brany pod uwagę czynnik 
wizerunkowy miasta? Marketing miejsca, jego rola w kształtowaniu 
wizerunku miasta na zewnątrz. Czy dla pozytywnego postrzegania tej 
części Torunia nazwa Armii Ludowej jest z punktu widzenia Rady 
Miasta właściwa?  

p. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia 
Są bohaterowie, którzy są jednoznacznie oceniani negatywnie – Armia 
Czerwona, Hanna Sawicka. Nazwy Armii Ludowej i Pstrowskiego przed 25 laty 
nie zostały zmienione z powodu pewnej dyskusji, jakie wokół tych postaci się 
toczą. Nie są to postaci jednoznacznie negatywne albo jednoznacznie 
pozytywne. Rada Miasta na wniosek Stowarzyszenia STAWKI zajęła się tą 
sprawą. Po raz pierwszy w historii tego miasta Rada Miasta nie chce tej decyzji 
podjąć samodzielnie i nie chce swojej decyzji narzucić mieszkańcom. Mamy 
dokładnie dwa przeciwstawne punkty widzenia – grupę mieszkańców, którzy 
uważają, że nie wypada, aby w Toruniu patronem ulic była podporządkowana 
Związkowi Radzieckiemu Armia Ludowa i ktoś, kto niezależnie od swoich 
szlachetnych intencji stał się jednych z najważniejszych symboli 
propagandowych PRL oraz grupę mieszkańców, którzy uważają, że Armia 
Ludowa może być oceniana w różny sposób i że Wincenty Pstrowski był 
szlachetnym człowiekiem. To dwa przeciwstawne punkty widzenia, których w 
żaden sposób nie da się pogodzić. Przy podejmowaniu decyzji nie będziemy 
kierować się wyłącznie wizerunkowymi kwestiami. Osobiście będę brał pod 
uwagę Państwa zdanie podejmując decyzję w tej sprawie.  

12. NN 
Kto pokryje koszty wymiany dowodów i innych dokumentów? 

p. Krzysztof Kisielewski, dyrektor Wydziału Ewidencji i Rejestracji  
Wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł,  wymiana dowodu rejestracyjnego – 
54,50 zł. Uchwała z 2007 r. zwalnia mieszkańców z opłaty w przypadku zmiany 
adresu z przyczyn administracyjnych. Dokonywanie zmian w ewidencji nie 
pociąga za sobą żadnych kosztów.  
p. Iwona Czyż - Zaleska, kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów 
Osobistych w Wydziale Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste od 1 marca 2015 r. potwierdzają tożsamość właściciela 
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dokumentu, a nie adres. Jeśli chodzi o zameldowanie - jeśli będzie uchwała 
RMT o zmianie nazwy - nazwa ulicy zmieni się w systemie automatycznie. 
Mieszkańcy nie będą musieli przychodzić i dokonywać zmiany.   

13. NN 
Co z dokumentami notarialnymi? 

p. Krzysztof Kisielewski, dyrektor Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu 
Miasta Torunia 
Akty notarialne dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Armii Ludowej i 
ul. Pstrowskiego, w przypadku ewentualnej zmiany nazwy ulic, nie ulegną 
zmianie i pozostają ważne. Również zmiana w księgach wieczystych nie będzie 
wymagała indywidualnego składania wniosku o zmianę w księdze wieczystej – 
Wydział Geodezji i Kartografii zawiadomi Sąd Rejonowy w Toruniu o 
dokonanej zmianie i to Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych 
dokona automatycznie zmiany w księgach wieczystych.  

14. p. Maciej Szczęsny 
Czy wśród ankieterów będą osoby, które mieszkają na ul. Armii 
Ludowej i ul. Pstrowskiego? Osoby, które będą przychodzić do 
mieszkańców powinny mieć identyfikatory.  
Na ile wyniki ankiety będą wiążące? Jak to dalej będzie procedowane? 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji  
Konsultacje społeczne nie są wiążące dla radnych, jak w każdym innym mieście 
w Polsce. Natomiast opinia mieszkańców jest dla radnych istotną sprawą, bo 
radni pracują dla mieszkańców.  
Żaden z ankieterów nie jest mieszkańcem ul. Pstrowskiego lub Armii Ludowej, 
a większość z nich to osoby spoza naszego miasta.  

15. NN 
Znając wyniki poprzednich konsultacji mam pytanie, czy tablice z 
nowymi nazwami ulic zostały już przygotowane? 

p. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji  
Nie. Tablice oczywiście nie zostały przygotowane. 
p. Michał Jakubaszek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia 
Konsultacje nie mają charakteru zobowiązującego radnych do podjęcia 
określonej decyzji, ale chciałbym podkreślić, że te konsultacje zostały 
zorganizowane właśnie na wniosek samych radnych, którzy jednogłośnie 
zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji. Sprawa jest kontrowersyjna dla 
wielu osób i głos mieszkańców będzie brany pod uwagę.  
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1 p. Barbara Różycka 
Myślałam, że czasy  Pana Romana Półtora Radnego Rady Miasta Torunia  
I,II,III,IV kadencji  lata  1990-2006  już się skończyły. Pan Półtorak 
„wyczyścił” miasto Toruń ze wszystkich  możliwych  „komunistycznych” i 
budzących wątpliwości pomników, tablic, skwerów i nazw ulic. Po takiej  
„czystce” zostały  ulice  Armii Ludowej i  Pstrowskiego, co oznaczało, że 
nie ma „mocnych  argumentów” na dokonanie  zmian. Trochę  historii: 
Armia Ludowa  zwalczała działalność band  rabunkowych,  w ramach 
działalności dywersyjnej partyzanci Armii Ludowej  niszczyli niemieckie 
linie komunikacyjne i obiekty łączności, dokonywali akcji sabotażowych 
niszczących gospodarkę okupanta niemieckiego na obszarze Polski. 
Armia Ludowa także zdecydowanie zwalczała niemieckie akcje 
pacyfikacyjne. W wyniku tych wielokierunkowych działań doszło do kilku 
dużych bitew z oddziałami niemieckimi: pod Rąblowem,  pod Ewiną,  pod 
Gruszką, w lasach lipskich  i janowskich oraz w Puszczy Solskiej. Duża  
liczba  partyzantów  Armii Ludowej  zasiliła  także  oddział  Armii 
Berlinga.  Wszyscy  walczyli  o wolność, duża część zginęła,  na tym 
etapie  działań wojennych. Po dzień dzisiejszy stoi pomnik  Armii 
Ludowej  w Szprotawie. 
Jako mieszkanka  Torunia  odpowiadam,  że  nie wstydzę się swoich   
rodziców, dziadków,  którzy  byli żołnierzami  Armii Ludowej  i oddali 
życie za wolność kraju. Walczyli  o wolność  z  okupantem, wierzyli, że  
giną  w dobrej  sprawie. To co się  stało  potem z Armią Ludową  już  Ich  
nie dotyczyło! 
Dlatego stanowczo  sprzeciwiam  się  zmianie  nazwy  ulicy,  przy której  
mieszkam.  Armii Ludowej jest  mi  bliższa niż Napoleona. 
Stowarzyszeniu „Stawki” proponuję zwiedzanie  Europy np. Słowacji, 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia.  
Koszty prowadzenia konsultacji są pokrywane ze środków Gminy Miasta 
Toruń.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_R%C4%85blowem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Ewin%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Gruszk%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Gruszk%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasy_Janowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Solska
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może tam nauczą się szanować  historię, której  już  nie zmienimy, co 
było złe, zostanie złe.  
Jako  obywatelka   Rzeczypospolitej Polskiej  nie wybieram z historii 
mojego kraju  tego, co mi pasuje i nie pasuje, nie pozwolę,  by 
Stowarzyszenie „Stawki” dokonywało  wyborów  za mnie, w  moim 
imieniu. Do pewnych  sytuacji  w życiu  trzeba  dorosnąć, życie to  nie  
bajka, gdzie  wszystko się kończy  pięknie.  
Przypominam, że taka  zmiana  nazwy ulicy  dotyka głównie 
mieszkańców tej ulicy. Podjęcie decyzji o zmianie nazwy ulicy pociąga za 
sobą bezpośrednie skutki dla mieszkańców: wymiana dowodu 
osobistego, wymiana  prawa jazdy, wymiana dowodu rejestracyjnego, 
aktualizacja danych w urzędzie skarbowym, w ZUS, w banku, otwartym 
funduszu emerytalnym i wielu innych, do tego dochodzi opłata za  
fotografa, przejazdy  autobusem  lub  tramwajem  do danego Urzędu. 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani 
dokonać zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, wymienić pieczątki, druki firmowe, materiały 
reklamowe. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne, jak 
również organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą 
będą zobowiązane dokonać aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Zmiana nazwy ulicy wiąże się również z kosztami wymiany 
tablic informacyjnych na skrzyżowaniach i domach. 
Czytając   informację o   spotkaniu,  konsultacjach i ankieterach  nasuwa 
się pytanie,  kto  zapłaci za ankieterów  i salę ? Uważam, że godzina  
16.00  jako godzina spotkania  to stanowczo za  wcześnie,  pracujemy do  
godz. 15.00 i 15.30 część osób będzie w  pracy,  mimo  że korków  już nie 
ma,  nie zdążymy dojechać. 

2. p. Grażyna Zimmer 
Mieszkam od 34 lat na tej ulicy i nie widzę takiej potrzeby, żeby zmienić 
nazwę. Rozmawiając z lokatorami także są przeciwni, ponieważ nikomu 
ta nazwa nie przeszkadza. 
Zmiana pociąga za sobą koszty i to niemałe z tym związane, wymiana 

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 01 marca 2015 r., na których znajdują się 
adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
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dokumentów- czas na załatwienie spraw /nie każdy go posiada /, a także 
księgi wieczyste, zmiany nazw na blokach. 
I można jeszcze dużo wymieniać i pytanie, kto to pokryje finansowo –
wiadomo kto - MY mieszkańcy Torunia. Więc nie wiem, komu w takim 
razie jest to potrzebne !!!!.Stowarzyszenie Stawki niech się lepiej zajmą 
innymi sprawami i niech nie szukają dziury w całym. 

nowych dowodach osobistych ( od 01 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.    

3. p. Magdalena Ozimkowska -Sarzala   
Rozumiejąc ideę przyświecającą propozycji zmiany nazwy ul. Armii 
Ludowej,  mimo wszystko jestem przeciwna zmianie nazwy z uwagi na 
problemy administracyjne z tym związane.  

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

4. p. Wacław Pikulik 
Uważam, że zmiana nazwy naszej ulicy nie ma sensu. Fakt ten pociąga za 
sobą zbyt duże koszty, które będą musieli ponieść mieszkańcy ulicy. 
Jeżeli komuś tak bardzo nie podoba się nazwa naszej ulicy, zawsze może 
się z niej wyprowadzić. Ja jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy. 

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 01 marca 2015 r., na których znajdują się 
adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
nowych dowodach osobistych ( od 01 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.    
 
Wydział Ewidencji i Rejestracji  
W przypadku zmiany nazwy ulicy należy wymienić prawo jazdy – koszt: 
100,50 zł. Ponadto należy także wymienić dowód rejestracyjny – koszt 0,50 
zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańca 
ulicy, której nazwa zostanie zmieniona, należy także zmienić adres w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – za tą 
czynność nie jest pobierana opłata, jednak może to się wiązać z innymi 
kosztami dla przedsiębiorcy, typu: zmiana pieczątek, druków firmowych 
i.t.p. 

5. p. Adam Poznański  
Szanowni Radni Miasta Torunia! 
Protestuję w imieniu mojej 4-osobowej rodziny przeciwko zmianie 

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 01 marca 2015 r., na których znajdują się 
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nazwy ul. Armii Ludowej. Mieszkam na tej ulicy ponad 20 lat, wielu 
mieszkańców mieszka od pokoleń, urodziło się tutaj i z tą ulicą wiązało 
dzieciństwo, młodość i swoje życie - dla każdego był to osobisty mniej 
lub bardziej udany kawałek historii. Bardzo popieram pomysł konsultacji 
społecznych skierowanych do mieszkańców ulicy, bo nie kto inny, jak 
właśnie oni, powinni mieć prawo do decydowania o pozostawieniu 
nazwy ulicy. Co do wątku historycznego to zręby AL stanowiły powstanie 
WP. Czy w Armii Ludowej większość nie walczyła z okupantem? Nie czas i 
miejsce, żeby to rozwijać. 
Dzisiaj Stowarzyszenie Stawki proponuje zmianę nazwy ulicy Armii 
Ludowej, jutro być może Gen. Andersa i Gen. Kniaziewicza. A może 
wzorem Nowego Jorku pozmieniajmy wszystkie ulice w Toruniu na 
numery, bo przecież zawsze znajdzie się ktoś, komu nie podoba się 
nazwa (UE chętnie taki projekt dofinansuje). Nie dajmy ponieść się 
emocjom, budujmy nowe ulice, nowe węzły komunikacyjne i dla nich 
szukajmy nowych patronów. 
A propos kosztów związanych z ewentualną zmianą nazw, rozumiem, że 
wszystkie pokryje UM solidarnie ze Stowarzyszeniem Stawki. 

adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
nowych dowodach osobistych ( od 01 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.    
Wydział Ewidencji i Rejestracji  
Nie ma możliwości pokrycia kosztów przez Urząd. Ewentualnie można by 
równocześnie ze zmianą nazwy ulicy podjąć uchwałę o zwolnieniu z opłaty 
za wydanie prawa jazdy, w przypadku, gdy zmiana nazwy wynika ze zmiany 
administracyjnej (obecnie pojawiła się taka delegacja ustawowa w ustawie 
o kierujących pojazdami), wówczas ta opłata wyniosła by tylko 0,50 zł. 
(opłata ewidencyjna). 
 

6. p. Mirosław Giętkowski 
Po pierwsze to termin wyznaczenia konsultacji to farsa i kpina z ludzi. 
Większość osób w dni powszednie pracuje co najmniej do 17.00. Zatem 
mało kto przyjdzie? Organizator stwierdzi, że konsultacje były, a 
zainteresowania nie było. Po co robić farsę. Niech organizator od razu 
wprowadzi to, co chce. Trochę szacunku dla ludzi.  
Nie wyrażam zgody na zmianę ulic. Niech się nazywa, jak chce. Bo kto 
pokryje koszty wymiany dowodów osobistych, praw jazdy, wpisów do 
KRS, ksiąg wieczystych, w bankach, urzędzie skarbowym, ZUS, NFZ oraz 
instytucjach, w których wnosi się opłaty, np. PZU, telewizja, prąd, gaz.  

J      Jak organizator zabezpieczy jednorazowe działania mogące dokonać tych 
zmian i zabezpieczy środki finansowe – niech robi. Większość osób, w 
tym ja, pracuje i nie mam czasu poświęcać kilka dni na załatwianie zmian 
i ponoszenie kosztów dla kogoś, kto chce zbić swój interes polityczny. 

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 01 marca 2015 r., na których znajdują się 
adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
nowych dowodach osobistych ( od 01 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy, jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.    
Wydział Ewidencji i Rejestracji 
W przypadku zmiany nazwy ulicy należy wymienić prawo jazdy – koszt: 
100,50 zł. Ponadto należy także wymienić dowód rejestracyjny – koszt 0,50 
zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańca 
ulicy, której nazwa zostanie zmieniona, należy także zmienić adres w 
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Nie moim kosztem finansowym. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – za tą 
czynność nie jest pobierana opłata, jednak może to się wiązać z innymi 
kosztami dla przedsiębiorcy, typu: zmiana pieczątek, druków firmowych 
i.t.p. Ustalono w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu, że 
w przypadku gdy zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza 
przedsiębiorca (osoba prawna) to opłata wynosi 350,00 zł. 

7. p. Paulina Wawrzyniak  
Decyzja o zmianie nazwy ulicy niesie negatywne skutki: 
- wymiana dowodu osobistego i innych dokumentów 
- aktualizacja danych w urzędzie skarbowym, w ZUS, w banku, otwartym 
funduszu emerytalnym i wielu innych. 
-koszty, koszty, koszty dla mieszkańców i miasta. 
Jako zameldowana i zamieszkująca ul. Armii Ludowej w Toruniu jestem 
przeciwna zmianie nazwy ulicy. 
Pomysł uważam za zbędny, niepotrzebny, zbyt problemowy! 

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 01 marca 2015 r., na których znajdują się 
adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
nowych dowodach osobistych ( od 01 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.    
Wydział Ewidencji i Rejestracji  
W przypadku zmiany nazwy ulicy należy wymienić prawo jazdy – koszt: 
100,50 zł. Ponadto należy także wymienić dowód rejestracyjny – koszt 0,50 
zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańca 
ulicy, której nazwa zostanie zmieniona, należy także zmienić adres w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – za tą 
czynność nie jest pobierana opłata, jednak może to się wiązać z innymi 
kosztami dla przedsiębiorcy, typu: zmiana pieczątek, druków firmowych 
i.t.p. 

8. NN 
Jako mieszkanka na ulicy Armii Ludowej jestem oburzona na tę 
propozycję. 
NIE ! NIE! NIE! I JESZCZE RAZ NIE zgadzam się na zmienianie nazwy ulicy. 
Temu, kto wymyślił tą zmianę polecam głębokie zastanowienie się nad 
sobą i poradę, żeby zabrał się do uczciwej pracy, a nie wymyślał głupoty. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia.  

9. p. Marianna Spiehs 
Nie wyrażam zgody na zmianę nazwy ul. Armii Ludowej. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
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Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

10. NN 
Nie wyrażam zgody na zmianę nazwy ul. Armii Ludowej. 

Uwzględnione 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Uwaga zostanie przekazana radnym Rady Miasta Torunia. 

11. pp. Katarzyna Rak-Burblis i Leonid Burblis 
Jestem mieszkanką ulicy Pstrowskiego. Zdecydowanie wraz z mężem nie 
akceptujemy pomysłu zmiany nazw ulic Pstrowskiego i Armii Ludowej. 
1. Przyczyna historyczna:  
zarówno Armia Ludowa jak i postać Wincentego Pstrowskiego to 
świadectwo historyczne. Oczywiście możemy obecnie negować niektóre 
pola działania AL, w szczególności działania na niekorzyść żołnierzy Armii 
Krajowej. Ale AL przede wszystkim walczyła z niemieckim okupantem i 
przeciwstawiała się działaniom zbrojnym i niszczycielskim niemieckich 
żołnierzy na wsi polskiej. Natomiast Wincenty Pstrowski w swojej 
naiwności wczesnego komunisty wierzył, że praca ponad siły przyczynia 
się do rozwoju kraju. Nie popieramy obecnie stachanowców i metody 
pracy polegającej na sztucznym śrubowaniu norm. Jednak dzięki takiej 
nazwie ulicy niejeden młody człowiek zainteresuje się, kto to był 
Pstrowski i jakim zjawiskiem byli stachanowcy. Historię należy znać, aby 
wyciągać z niej wnioski. Dlatego nie wolno wymazywać z naszego 
otoczenia świadectwa przeszłości. Tym bardziej, że  w Armii Ludowej 
służyło bardzo wielu żołnierzy, którzy walczyli dla wyzwolenia Polski. 
Natomiast postać Wincentego Pstrowskiego, który ostatecznie przypłacił 
przedwczesną śmiercią chęć do pracy ponad siły, była tragiczna w swoim 
wyrazie i na pewno nie można go kojarzyć z działaniami przeciwko 
ludziom. 
2. Przyczyna ekonomiczna: 
zmiana nazwy ulic spowoduje, że bardzo wielu mieszkańców i 
przedsiębiorców będzie musiało wyrabiać nowe dokumenty, co 
niewątpliwie pociągnie za sobą niepotrzebne koszty i stratę czasu. W 
szczególności uderzy to w osoby starsze (znamy małżeństwo w wieku 81 

Uwzględnione 
Wydział Ewidencji i Rejestracji 
W przypadku zmiany nazwy ulicy należy wymienić prawo jazdy – koszt: 
100,50 zł. Ponadto należy także wymienić dowód rejestracyjny – koszt 0,50 
zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańca 
ulicy, której nazwa zostanie zmieniona, należy także zmienić adres w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – za tą 
czynność nie jest pobierana opłata, jednak może to się wiązać z innymi 
kosztami dla przedsiębiorcy, typu: zmiana pieczątek, druków firmowych 
i.t.p. 
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i 85 lat, dla którego wyrabianie nowych dowodów osobistych to katorga) 
i prowadzące działalność pod tymi adresami, czyli między innymi w 
mojego męża, Leonida Burblis, prowadzącego działalność pod nazwą 
F.H.U.P. ANNA, ul. Pstrowskiego 25. 

12. p. Rafał Bocian  
Szanowni Państwo, 
jako mieszkaniec ulicy Armii Ludowej jestem przeciwny zmianie nazwy 
ulicy. W mojej opinii zmiana nazwy ulicy wiążę się z dużymi kosztami 
poniesionymi zarówno przez miasto jak i mieszkańców. Adres 
zamieszkania jest integralną częścią wielu dokumentów oraz 
podpisywanych umów. Jego zmiana pociąga za sobą konieczność 
wymiany dokumentów i uaktualnienia danych. Nawet wyrabiając nowy 
dowód osobisty mieszkaniec będzie zmuszony wydać pieniądze na 
fotografa. Ponadto, uważam, że pieniądze miejskie można przeznaczyć 
na pilniejsze cele w okolicy. Ze swej strony uważam, że bardziej 
potrzebna jest sygnalizacja świetlna dla pieszych na rogu ulic Andersa i 
Armii Ludowej niż nowa nazwa ulicy. Pojazdy jadące od strony 
Inowrocławia z górki pędzą i są późno widoczne. Tę ulicę przekraczają 
dzieci idące do szkoły oraz mieszkańcy udający się na przystanek 
autobusowy w kierunku centrum.  

Uwzględnione 
Wydział Spraw Administracyjnych 
Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r., na których znajdują się 
adresy zameldowania zachowują swoją ważność do czasu określonego na 
dowodach. Dowody osobiste potwierdzają tożsamość i obywatelstwo. W 
nowych dowodach osobistych (od 1 marca 2015) nie jest zamieszczany 
adres zameldowania. Zgodnie z tym nie ma potrzeby wymiany dowodu 
osobistego ze względu na zmianę nazwy ulicy jeżeli dowód jest jeszcze 
ważny.   
p. Stefan Kalinowski, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  
W kwestii instalacji świetlnej na ul. Armii Ludowej należy złożyć wniosek do 
Miejskiego Zarządu Dróg. Wniosek zostanie przekazany Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której skład wchodzą przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miejskiego 
Zarządu Dróg. Wniosek jest analizowany przez Komisję pod kątem 
konieczności, możliwości i zasadności instalacji sygnalizacji świetlnej. Jeśli 
zostanie rozpatrzony pozytywnie, propozycja winna zostać zgłoszona do 
planów budżetowych, które są analizowane i zatwierdzane ostatecznie 
przez Radę Miasta Torunia. 
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W konsultacjach wzięła również udział Rada Okręgu Podgórz, która w oficjalnym piśmie skierowanym 
do urzędu poinformowała o odrzuceniu propozycji zmiany nazwy ul. Armii Ludowej 
i ul. Pstrowskiego: 
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Wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców  
 
Badanie zostało wykonane przez Zespół Realizacji Badań PRYZMAT Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poniżej zostały przedstawione wyniki przeprowadzonego badania:  
 

1.WSTĘP 
 

Badanie zrealizowano w okresie od 30 września do 11 października 2015 roku. W tym 
czasie podjęto próbę dotarcia do wszystkich tych mieszkańców ulicy Armii Ludowej oraz ulicy 
Pstrowskiego w Toruniu, którzy są zameldowani na stałe lub czasowo oraz ukończyli 16. rok 
życia.  

2.METODOLOGIA 
 

2.1.Pytania badawcze 
Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy ulicy Armii Ludowej oraz ulicy 

Pstrowskiego chcą zmiany nazw ulic. Nie podawano propozycji nowych nazw. 
Pytanie w kwestionariuszu brzmiało dokładnie: „Czy chce pan/pani zmiany nazwy ulicy?” 
Kwestionariusz zawierał również informacje o płci i wieku badanych. 

2.2.Technika badawcza i badana populacja 

Badanie przeprowadzono techniką wywiadu kwestionariuszowego. Podstawą doboru 
badanych była lista osób mających co najmniej 16 lat, zameldowanych na stałe lub czasowo 
przy ww. ulicach. Listę dostarczył zleceniodawca badania. Zawierała adresy 1088 osób. 
Projekt zakładał pierwotnie przebadanie wszystkich mieszkańców (całej populacji).  
Udało się uzyskać odpowiedzi od 505 osób, 409 osób nie zastano w domu i nie 
odpowiedziały na pozostawione zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu, a 174 osoby nie 
mieszkają pod wskazanym adresem.  
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Ankieterki próbowały dotrzeć do wszystkich zameldowanych mieszkańców. W przypadku 
niezastania danej osoby w mieszkaniu, podejmowano jeszcze jedną próbę w innym terminie 
(do każdego z mieszkańców próbowano dotrzeć zarówno w czasie pracy, czyli od poniedziałku 
do piątku do godziny 17:00, jak i w czasie wolnym rozumianym jako dni powszednie po 
godzinie 17:00 oraz weekend). W przypadku kiedy nie udało się dotrzeć do określonej osoby 
dwukrotnie, badaczki pozostawiały informację (w formie karteczki lub ustnie pozostałym 
członkom rodziny) o przeprowadzanym badaniu oraz o tym, że dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia (wraz 
z danymi kontaktowymi). Jeżeli ktoś z mieszkańców proponował, że telefonicznie skontaktuje 
się z innym domownikiem, by uzyskać od niego odpowiedź, ankieterki korzystały z takiej 
możliwości, uprzednio upewniając się, że dana osoba faktycznie zamieszkuje pod wskazanym 
adresem. 

Ostatecznie udało się uzyskać odpowiedzi od 505 osób (46,4%). 
 

3.WYNIKI BADANIA 
 

3.1.Ulica Pstrowskiego 
Przy ulicy Pstrowskiego zameldowanych jest oficjalnie 96 osób. Udało się uzyskać 

odpowiedzi od 40 osób (42%). Wszystkie były przeciwne zmianie nazwy ulicy. Nikt nie 
odmówił wzięcia udziału w badaniu. W badaniu udział wzięły 24 kobiety oraz 16 mężczyzn. O 
trzech osobach udało się uzyskać informację, że przebywają za granicą na stałe, 5 osób 
przebywa na dłuższym wyjeździe.  

 

3.2Ulica Armii Ludowej 
Przy ulicy Armii Ludowej zameldowane są oficjalnie 992 osoby. Udało się uzyskać 

odpowiedzi od 465 osób (46,9%). 56 osób (12%) jest za zmianą nazwy ulicy, 30 (6,5%) 
odmówiło wzięcia udziału w badaniu, 379 (81,5%) jest przeciwnych zmianie nazwy ulicy. 
Badaczki dotarły do 264 kobiet oraz 201 mężczyzn.   
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Badaczki dodatkowo uzyskały informacje, że 6 osób nie zastaną, bo mieszkanie jest tylko 
wynajmowane, 27 osób przebywa na stałe za granicą, 22 osoby są tylko zameldowane, a 
mieszkają gdzie indziej, 6 osób jest na dłuższym wyjeździe, 2 osoby zmarły (a wciąż pozostają 
na liście), w przypadku 13 osób dane są nieaktualne, 5 osób wymeldowuje się, budynek, w 
którym zameldowane są jeszcze 4 osoby, przeznaczony jest do rozbiórki, a na miejscu 
jednego mieszkania znajduje się kancelaria.  

 
Największą część respondentów ulicy Armii Ludowej stanowiły osoby w wieku 46–60 lat, 

nieco mniejszą ci z przedziału wiekowego między 31. a 45. rokiem życia. Najmniejszą grupę 
stanowili respondenci powyżej 76. roku życia (było ich 34). W każdej grupie wiekowej 
respondenci częściej opowiadali się za pozostaniem przy nazwie ulicy Armii Ludowej.  

 

 
Opinie mieszkańców ulicy Armii Ludowej na temat zmiany nazwy ulicy 

kategoria wiekowa liczebność procent za zmianą przeciw zmianie odmowa % za zmianą % przeciw zmianie % odmowa 

16-30 76 16,3% 13 62 1 17,1% 81,6% 1,3%

31-45 128 27,5% 17 103 8 13,3% 80,5% 6,3%

46-60 131 28,2% 14 112 5 10,7% 85,5% 3,8%

61-75 81 17,4% 9 71 1 11,1% 87,7% 1,2%

76 i więcej 34 7,3% 3 31 0 8,8% 91,2% 0%

brak danych 15 3,2% 15 0,0% 0% 100%

465  

Mieszkańcy obu ulic jako główny powód, dla którego nie chcą zmian nazw ulic, podawali 
koszty związane z wymianą dokumentów. Dodatkowo nie chcieli tracić czasu, który by się 
wiązał z załatwieniem wszystkich formalności. Część powoływała się na komplikacje, które 
powoduje to dla znajdujących się tam firm. Mieszkańcy odnosili się też do kwestii 
historycznych – część mieszkańców mówiła, że zmiana nazwy będzie oznaką braku 
znajomości historii, a część z kolei, że pozostanie przy nazwie będzie oznaczać brak wiedzy 
historycznej. Wielu wskazywało, że nazwy ulic zupełnie im nie przeszkadzają - mieszkańcy są 
do tych określeń przyzwyczajeni. Zdaniem części z nich lepiej byłoby, gdyby pieniądze 
przewidziane na zmianę nazwy ulicy zainwestować w ich infrastrukturę. 
 
 

Mieszkańcom, z którymi ankieterzy nie mogli się skontaktować pomimo dwukrotnej próby 
dotarcia do zamieszkiwanego lokalu, umieszczano w drzwiach kartkę informującą, że jeśli 
chcieliby wziąć udział  w badaniu, mogą zadzwonić do Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Z takiej możliwości skorzystało 12 mieszkańców ul. Armii 
Ludowej i 6 mieszkańców ul. Pstrowskiego. Jak zagłosowały te osoby: 
 
- w  przypadku ul. Armii Ludowej 11 osób było przeciwko zmianie ulicy, a tylko 1 osoba 
poparła inicjatywę Stowarzyszenia STAWKI.  
 
- wśród 6 mieszkańców ul. Pstrowskiego, którzy zadzwonili do urzędu, aby wziąć udział 
w badaniu, wszyscy byli przeciwko zmianie nazwy ulicy.  
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Wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców 
 
Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji zapytali również przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na ul. Armii Ludowej i Pstrowskiego, czy są za zmianą nazwy 
ulicy.  Na podstawie danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
ustalono, że na dzień 1 września 2015 r. na ul. Armii Ludowej prowadzi działalność 53 
przedsiębiorców, na ul. Pstrowskiego – 8. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
ustalono, że na ul. Armii Ludowej prowadzi także działalność 3 przedsiębiorców, którzy nie figurują 
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoby fizyczne prowadzące działalność na tej 
ulicy, jednakże znajdują się tutaj sklepy należące do większych sieci handlowych. 
 
Podjęto działania, aby dotrzeć do każdego przedsiębiorcy, ustalając do nich adresy mailowe lub 
numery telefonu. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy na ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego 
zamieścili swoje dane kontaktowe w internetowych bazach danych, stąd do osób, z którymi nie udało 
się skontaktować telefonicznie bądź mailowo, wysłano pisma z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w badaniu.  
 
Wśród 56 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na ul. Armii Ludowej: 
- 20 osób wyraziło swój sprzeciw przeciwko propozycji zmiany nazwy ulicy 
- 4 osoby były za wprowadzeniem zmiany nazwy 
- 32 osoby nie wzięły udziału w badaniu, w tym 3 osoby wyprowadziły się z ul. Armii Ludowej i nie 
prowadzą działalności gospodarczej na tej ulicy, jednakże nie dokonały stosownej zmiany 
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.  
 
Wśród 8 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na ul. Pstrowskiego: 
- 4 osoby wyraziły swój sprzeciw przeciwko propozycji zmiany nazwy ulicy 
- 4 osoby nie wzięły udziału w badaniu, w tym 1 osoba wyprowadziła się z ul. Pstrowskiego i nie 
prowadzi działalności gospodarczej na tej ulicy, jednakże nie dokonała stosownej zmiany w 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.  
 
Wśród najczęściej pojawiających się argumentów, jakie pojawiały się w rozmowach 
z przedsiębiorcami pojawiały się kwestie konieczności wymiany wielu dokumentów, aktualizacji 
danych, poświęcenia sporej ilości czasu na załatwienie wielu formalności, które są o wiele bardziej 
skomplikowane niż w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności i które musiałyby 
tylko wymienić dowód osobisty, a pracodawcy dokonają za nich zmian w urzędzie skarbowym czy w 
ZUS.  
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne „Nazwy do zmiany” umożliwiły mieszkańcom 
przedstawienie własnych opinii w zakresie zmiany nazwy ul. Armii 
Ludowej i Pstrowskiego. Przeprowadzone badanie ankietowe  
wskazało wyraźnie, że większość mieszkańców, których badacze 
zapytali o zdanie w tej sprawie, jest przeciwna propozycji 
Stowarzyszenia STAWKI dotyczącej zmiany nazwy ulicy. 390 
mieszkańców Armii Ludowej (pośród 477 ankietowanych) i 46 
mieszkańców ul. Pstrowskiego (pośród 46 ankietowanych)  
wyraziło swój sprzeciw wobec tej inicjatywy. 
 
Badanie zakładało przebadanie wszystkich mieszkańców 
zameldowanych na ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego powyżej 16. 
roku życia. Z uwagi na wspomniane w raporcie czynniki, w badaniu 
ostatecznie wzięła udział połowa populacji. Przebadana próba 
spełnia warunki reprezentatywności dla populacji badanych ulic, 
o wielkości 1088 osób. Zgodnie z regułami statystycznymi można 
wnioskować, iż wyniki badania w pełni odzwierciedlają opinię całej 
populacji. 
 
Nazwy ulic są nierzadko traktowane jako swoisty „barometr” zmian 
politycznych, narzędzie kształtowania tożsamości społecznej i 
przedmiot sporu. Tak jest również w przypadku ulicy Armii Ludowej 
i ulicy Pstrowskiego – propozycja zmiany nazwy wywołała 
światopoglądowy spór o wizję przeszłości i stosunek do historii, 
która nierzadko jest bardzo skomplikowana i niejednoznaczna. Choć 
patroni konsultowanych ulic byli uczestnikami  intensywnej 
kampanii propagandowej PRL, swoistymi ikonami socjalizmu, to 
jednak według wielu mieszkańców ul. Armii Ludowej i ul. 
Pstrowskiego nie można ich kategorycznie wymazać z historii tego 
miasta. 
Zorganizowane spotkanie pokazało, jak wiele emocji wzbudził  
konsultowany temat wśród mieszkańców lewobrzeża, podzielonych 
wizją przeszłości. Strony tego sporu nie potrafiły osiągnąć 
porozumienia. Analizując zgłoszone opinie i uwagi, jakie pojawiły się 
na spotkaniu, jak również te zgłaszane drogą elektroniczną, można 
zaryzykować tezę, że  jakakolwiek wspólna narracja obu stron tego 
konfliktu na temat wydarzeń i postaci historycznych nie jest w tym 
przypadku możliwa.  
Jak pisze znana socjolog Barbara Szacka w artykule  Przebudowa  
ustrojowa i pamięć przeszłości (w: Współczesne społeczeństwo 
polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski) „w każdym 
społeczeństwie toczy się (…) spór o kształt pamięci przeszłości. O to, 
co ma być pamiętane, czyim imieniem nazywane ulice i place oraz 
komu stawiać pomniki,  a także jak ma być pamiętane”. 

 

 
Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych - w załączniku. 
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             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 

Strona www.torun.pl., 23 września 2015 r.  

 

cały tekst: 

Miasto organizuje konsultacje w sprawie inicjatywy zmiany nazw ulic ul. Armii Ludowej i ul. 
Pstrowskiego na Stawkach. 

Stowarzyszenie Stawki złożyło wniosek do Rady Miasta Torunia o zmianę nazw ul. Armii Ludowej i ul. 
Pstrowskiego. Radni zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Zanim 
zostanie podjęta decyzja dotycząca zmiany nazw, chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o takiej 
propozycji, czy znają patronów swoich ulic i historię z nimi związaną. 
W celu poznania opinii każdego mieszkańca ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego zostanie 
przeprowadzone badanie ankietowe wśród osób, które ukończyły 16. rok życia i są na tych ulicach 
zameldowane. 

W terminie od 30 września do 11 października ankieterzy z Zespołu Realizacji Badań PRYZMAT, 
działającego przy Instytucie Socjologii UMK, zapukają do drzwi mieszkańców ul. Armii Ludowej oraz 
ul. Pstrowskiego i zapytają, co sądzą o zmianie nazwy. Wyniki ankiety zostaną zamieszczone w 
raporcie pokonsultacyjnym i przekazane Radzie Miasta Torunia, która podejmie decyzję w sprawie 
zmiany nazw przedmiotowych ulic. 

http://www.torun.pl/
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O czym musimy pamiętać przy zmianie nazwy ulicy? 

Podjęcie decyzji o zmianie nazwy ulicy pociąga za sobą bezpośrednie skutki dla mieszkańców: 

 wymiana dowodu osobistego 
 wymiana prawa jazdy 
 wymiana dowodu rejestracyjnego 
 aktualizacja danych w urzędzie skarbowym, w ZUS, w banku, otwartym funduszu 

emerytalnym i wielu innych 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani dokonać zmiany danych w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymienić pieczątki, druki firmowe, 
materiały reklamowe. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne, jak również organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane dokonać aktualizacji danych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

Zmiana nazwy ulicy wiąże się również z kosztami wymiany tablic informacyjnych na skrzyżowaniach i 
domach. 

Przyjdź na spotkanie 

29 września (wtorek) o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie, na którym zaproszeni eksperci 
odpowiedzą na pytania i wątpliwości mieszkańców związane z kwestią zmiany nazwy ulicy. Miejsce 
spotkania - Zespół Szkół nr 14, ul. Hallera 79.  

Napisz do nas 

Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 12 października 2015 r. na adres: 
konsultacje@um.torun.pl 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, 
tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl 

 

  

Data publikacji: 2015-09-23 
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Portal Onet.pl, 29 września 2015 r.  
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Radio Pik, 29 września 2015 r.  
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Nowości, 1 października 2015 r.  
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Gazeta Pomorska, 6 października 2015 r.  
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