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Termin 
 

 
2 – 18 lutego 2022 r.  

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
15 osób wzięło udział w dyżurze konsultacyjnym,  
2 mieszkańców, 2 organizacje pozarządowe oraz jedna instytucja 
zgłosiły uwagi drogą elektroniczną 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Promocji i Turystyki  
 

 Wspólnie z mieszkańcami chcieliśmy porozmawiać o projekcie 
„Programu rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 r.”, 
przygotowanym przez Wydział Promocji i Turystyki. Projekt 
dokumentu uwzględnia cel nadrzędny – turystykę zrównoważoną. 
Według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka zrównoważona 
powinna w optymalny sposób wykorzystywać zasoby przyrodnicze i 
kulturowe, respektować odrębność społeczno-kulturową oraz 
jednocześnie zapewniać korzyści ekonomiczne i społeczne wszystkim 
podmiotom zaangażowanym w jej rozwój.  Zapytaliśmy torunian, co 
sądzą o tym projekcie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje przesłane Radzie Programowej ds. wdrażania 

Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia, podmiotom, 
instytucjom związanym z branżą turystyczną, 

 informacje w mediach lokalnych 
 

 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 2 lutego 2022 r. - początek konsultacji społecznych 
- 2 – 18 lutego 2022 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 9 lutego 2022 r. – dyżur konsultacyjny dla mieszkańców 
- 18 lutego 2022 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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Koszty 

 
 
 
 
 

 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
    9 lutego 2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00, odbył się dyżur 
konsultacyjny dla mieszkańców. W dyżurze wzięło udział 15 osób. 
Mieszkańcy proponowali, aby wykorzystać w większym zakresie 
obiekty turystyczne, którymi dysponuje miasto Toruń, zintensyfikować 
promocję związaną z wykorzystaniem rzeki Wisły. Zaproponowano 
utworzenie w Toruniu muzeum Hanzy, zorganizowanie wydarzeń 
promujących Twierdzę Toruń. Zwracano uwagę także na zabytki, które 
są zlokalizowane w lewobrzeżnej części Torunia i konieczność ich 
wyeksponowania w programie. Mieszkańcy pytali o parking dla 
turystów, dodatkowe obiekty turystyczne zlokalizowane poza 
Toruniem, które turyści mogliby zwiedzać w ramach wycieczki do 
naszego miasta.  Poruszono kwestię bezpieczeństwa i porządku w 
mieście jako niezbędnych elementów, które powinny towarzyszyć 
działaniom promującym Toruń. Zaproponowano uruchomienie karty 
turysty jako narzędzia funkcjonującego w innych miastach, w których 
turyści mogą korzystać z rabatów przy zwiedzaniu zabytków. 
Wskazywano także na konieczność wykorzystania lewobrzeża Wisły i 
zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjne zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla turystów.     
 
 
Konsultacje internetowe 
Do 18 lutego 2022 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
2 mieszkańców, 2 organizacje pozarządowe oraz jedna instytucja 
(Muzeum Etnograficzne) zgłosiły uwagi drogą elektroniczną . 
 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 9 lutego 2022 r.  

 Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. Czy dokument uwzględnia tak ważne miejsca jak obserwatorium w Piwnicach, Muzeum Halika? Czy 
zaproponowano większe wykorzystanie Planetarium, Centrum Nauki Młyn Wiedzy, proponuję wykorzystać te 
miejsca w większym zakresie.  

W dokumencie nie ma obserwatorium 
w Piwnicach, jest Planetarium Młyn 
Wiedzy.  
W dokumencie opisano i 
uwzględniono najważniejsze atrakcje 
turystyczne Toruniu, w tym również 
instytucje, takie jak Centrum Nauki 
Młyn Wiedzy, Planetarium oraz 
funkcjonujące muzea. Treść 
dokumentu dotyczy rozwoju turystyki 
na terenie miasta, więc wprost nie 
wskazano obserwatorium 
astronomicznego w Piwnicach. Jednak 
uwzględniono współpracę w zakresie 
rozwoju turystyki ze szkołami 
wyższymi, w tym z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika, zarządcą wyżej 
wskazanego obiektu. W projekcie 
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dokumentu, w tabeli 13 wymieniono 
również szlaki rowerowe i piesze 
będące w zarządzie PTTK, gdzie jeden 
ze szlaków pieszych przebiega przez 
Piwnice pod Toruniem.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                           
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

2. Mam uwagę do punktu „zwiększenie ilości pielgrzymów w obrębie Toruńskiej starówki” – uważam, że należy 
bardziej zwrócić uwagę młode osoby, a pielgrzymi przyjeżdżają raz w roku do Torunia. 

Przytoczone zapisy już nie obowiązują,  
w proponowanym dokumencie takich 
zapisów już nie ma.  
Przytoczony aspekt był jednym z 
kierunków nieobowiązującego już 
dokumentu tj. Strategii rozwoju 
turystyki dla miasta Torunia do 2020 
roku z przedłużonym terminem 
obowiązywania do 2021 r. W nowym 
dokumencie nie ujęto takiego 
kierunku działania.  

3. Czy bierzemy pod uwagę w dokumencie fakt, że Toruń jest położony nad Wisłą?  W Programie w wielu miejscach jak 
również w założonych kierunkach 
działań podkreśla się walory i 
możliwości rozwoju turystyki w 
oparciu o zasoby endogeniczne, w tym 
w szczególności wykorzystania 
warunków, które stwarza rzeka Wisła. 
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                      
W PROJEKCIE  PROGRAMU  

4. Czy jest planowane powstanie w Toruniu muzeum Hanzy?  Na chwile obecną nie ma planów  
utworzenia w Toruniu muzeum Hanzy 
jako odrębnej jednostki kulturalnej. W 
dokumencie pojawia się kilkukrotnie 
fakt przynależności Torunia do 
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Związku Miast Nowej Hanzy. W 2023 
r. Toruń będzie gospodarzem 
ogromnego wydarzenia  tj. 43 
Międzynarodowego Zjazdu Miast 
Hanzeatyckich, w którym weźmie 
udział ponad 2000 gości.  
Jednocześnie, z inicjatywny 
prywatnego przedsiębiorcy 
turystycznego prowadzącego Dom 
Legend w Toruniu trwają prace 
adaptacyjne piwnicy w Ratuszu 
Staromiejskim (od strony poczty) na 
tzw. „Piwnicę Hanzy”. Z uzyskanych 
informacji wynika, że będzie to 
atrakcja połączona z Domem Legend 
polegająca na zaaranżowaniu wizyty z 
powtarzalnym scenariuszem, a 
wieczorem podawane będzie zgrzebne 
piwo i solone śledzie. Planowany 
termin rozpoczęcia działalności to II 
kwartał br.   

5. Chciałbym odnieść się do punktu w programie dotyczącego tworzenia nowej oferty turystycznej z uwzględnieniem 
niewykorzystanych zasobów miasta.  W tym punkcie jest przedstawiony plan, aby rozwinąć związki ruchu 
turystycznego Torunia z miejscami na obrzeżach, żeby lepiej wykorzystać szlaki kulturowe i turystykę militarną. 
Zabrakło mi punktu, który mówiłby o poprawie dostępności zabytkowych obiektów na obszarze średniowiecznego 
zespołu miejskiego – są nadal w zasobie Gminy Miasta Toruń takie miejsca na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
które warto by udostępnić dla ruchu turystycznego i które znajdują się przy głównych arteriach, gdzie ruch 
turystyczny się kumuluje – np. obiekty związane z systemem murów miejskich. Jest jeszcze niewykorzystany 
potencjał  w Toruniu, który warto wykorzystać.  

Na terenie Zespołu Staromiejskiego są 
obiekty (m.in. Baszty), które obecnie 
funkcjonują jako biura, więc trudno 
byłoby je w chwili obecnej udostępnić. 
Staramy się, szczególnie w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
organizować możliwość zwiedzania 
miejsc na co dzień niedostępnych, 
czasami pojawia się w ramach tego 
przedsięwzięcia również możliwość 
obejrzenia  prywatnych kamienic, 
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podwórek. Realizacja proponowanego 
działania mieści się w określonym 
kierunku działania w Programie tj. 
Tworzeniu nowej oferty turystycznej z 
uwzględnieniem niewykorzystanych 
dotychczas zasobów miasta.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                      
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

6. Cieszę się, że  w strategii pojawiła w bardziej rozbudowanej formie Twierdza Toruń. Czy jest możliwe 
zorganizowanie Święta Twierdzy Toruń lub Dni Fortyfikacji? Obecnie jest coraz więcej obiektów fortecznych do 
zwiedzania. 

Fortyfikacje pojawiają się w kilku 
punktach w Programie. Propozycja 
jest możliwa do realizacji w ramach 
zaproponowanych w dokumencie 
kierunków działań dedykowanych 
fortyfikacjom lub związanych z 
budowaniem nowej oferty 
turystycznej. Program nie powinien 
zawierać zapisów dotyczących 
szczegółowych wydarzeń aby nie 
ograniczać ich katalogu, a wskazywać 
cele i kierunki działań.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                            
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

7. Ważna jest możliwość zwiedzania Torunia poza starówką, na Bydgoskim Przedmieściu, Twierdzy Toruń. W ten 
sposób turysta zostaje w Toruniu dłużej niż 3 godziny. Mam pomysł umieszczenia tabliczek na Bydgoskim 
Przedmieściu, rozbudowania szlaku. Czy w Programie można by to uwzględnić? 

To było jedno z największych wyzwań, 
jakie zostało postawione twórcom 
programu – co zrobić, aby turystę 
zatrzymać w Toruniu na dłużej. 
Tworzy się coraz więcej miejsc w 
przestrzeni całego miasta, do których 
można zaprosić turystów i jest to 
uwzględnione w Programie. W wielu 
miejscach w dokumencie pojawia się 
Bydgoskie Przedmieście. Umieszczenie 
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na terenie Bydgoskiego Przedmieścia 
tabliczek informacyjnych jest 
ciekawym zadaniem i możliwym do 
realizacji w ramach konkretnego 
działania, które wpisze się w jeden z 
celów i kierunków działania w 
Programie np. tworzenie szlaków 
tematycznych.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                          
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

8. W programie wskazana jest hipertrofia, czyli przeludnienie ścisłego centrum. Unikam spacerów na Stare Miasto, 
szczególnie w weekendy,  w okresie turystycznym, bo nie da się żyć. Jeśli już uda się przecisnąć przez ten tłum 
turystów, to trzeba uważać, aby człowieka na chodniku samochód nie przejechał. Nie wymyślono nic nowego poza 
strefą zamieszkania, która tylko spotęgowała bałagan parkingowy. Straż Miejska ogranicza się tylko do pouczeń, a 
to nie przynosi żadnego efektu. Trzeba się nad tym zastanowić, bo sami turyści wskazują w ankietach na bałagan 
parkingowy, brak toalet. Most jest wyremontowany, jest szeroko, można wyprowadzić turystów na druga stronę 
Wisły, aby pokazać Kępę Bazarową, Zamek Dybowski, zrewitalizowany Dworzec Główny. Mam nadzieje, że uda się 
zrobić kładkę dla pieszych na moście kolejowym. W programie wskazano jako główne drogi do Torunia drogi 
samochodowe, słabiej wyglądają połączenia kolejowe. Sprawdzałem połączenia i są rewelacyjne. Może warto 
informować turystów, aby przyjeżdżali pociągiem, bo gdy turysta przyjeżdża samochodem, to chce od razu 
wyjechać, a jeśli przyjedzie pociągiem, to zamówi nocleg. W programie mówi się o turystyce zrównoważonej – 
może warto, aby miasto działało w sposób całościowy – z jednej strony tworzy się program skupiony na turystyce 
zrównoważonej , a jednocześnie Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia plan zagospodarowania przestrzennego 
dla Glazji i projektuje w obrębie Glazji drogę  główną do mostu. Tworzy się Program turystyki,  a jednocześnie chce 
się zniszczyć tę naturalną enklawę zieleni. Można by wykorzystać las na Wrzosach, jest co pokazać. Tworząc 
wszystkie programy w  mieście należy patrzeć całościowo.  

Program rozwoju turystyki był 
tworzony z udziałem wszystkich 
działów Urzędu Miasta Torunia oraz 
konsultowany z wydziałami i 
jednostkami organizacyjnymi. 
Program uwzględnia cele i kierunki 
działania powiązane z kwestią 
przeciwdziałania niekorzystnym 
skutkom ruchu turystycznego 
ponieważ zależy nam na tym, aby obie 
grupy tj. mieszkańcy i turyści zgodnie 
funkcjonowali, głównie w obszarze 
zespołu staromiejskiego.  
W Programie są ujęte kwestie 
dotyczące parkingów oraz innych 
aspektów związanych ze stwarzaniem 
udogodnień dla rozwoju turystyki w 
Toruniu, w tym począwszy od 
poprawy w zakresie dostępności 
komunikacyjnej czy to kolejowej, 
samochodowej czy rowerowej oraz 
dostępności informacyjnej. Wyżej 
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wskazany aspekt został uwzględniony 
w  obszarze I.1. pkt 5 tj. Wzmocnienie 
dostępności komunikacyjnej Torunia 
uwzględniające ruch rowerowy, 
samochodowy, kolejowy i lotniczy.  
W ramach realizowanego Programu 
działań dla zespołu staromiejskiego w 
porozumieniu z przedsiębiorcami, 
obok miejskich szaletów, 
udostępniono dla turystów toalety w 
punktach świadczenia usług (są one 
specjalnie oznakowane).  Informacje 
dotyczące możliwości parkowanie na 
terenie miasta zamieszczone są na 
stronie internetowej visittorun.com, 
gdzie również uwzględniono ofertę dla 
autokarów. W Programie 
uwzględniono kierunek działania w 
tym zakresie tj. Tworzenie rozwiązań 
ułatwiających przemieszczanie się 
oraz parkowanie na terenie miasta.  
Należy zaznaczyć, że miasto daje wiele 
wskazówek, gdzie można parkować, 
ale nie każdy chce z tych rad 
korzystać. Trasa turystyczna mostem 
im. J. Piłsudskiego  jest opracowywana 
przez Ośrodek Informacji Turystycznej 
celem stworzenia oferty, która 
komunikacyjnie połączy brzegi Wisły 
dzięki zmodernizowanej 
infrastrukturze.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                           
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W PROJEKCIE  PROGRAMU 

9. Czy pamiętamy o zabytkowych budowlach, np. na lewobrzeżu jest kamienica Bernarda Jaugscha przy Poznańskiej 
28? 

Gmina Miasta Toruń jest obecnie w 
trakcie prac nad Gminnym 
Programem Opieki nad Zabytkami. 
Działem koordynującym te prace 
jest Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. W powyżej 
wspomnianym dokumencie należy 
sprawdzić, czy wskazany obiekt jest 
w planach rewitalizacyjnych lub 
modernizacyjnych.  

10. Czy myślimy o cenach? Dla mieszkańców jest karta Moja Starówka, a dla turystów? Czy podczas organizacji  dużych 
wydarzeń kulturalnych turyści mogliby korzystać z oferty turystycznej miasta z uwzględnieniem rabatu? To 
mogłoby przyciągnąć turystów.  

Funkcjonująca od kilku już lat karta 
„Moja Starówka” oferuje zrabatowane 
ceny usług i zakupów na terenie 
zespołu staromiejskiego. Karta Moja 
Starówka jest ogólnie i bezpłatnie 
dostępna np.  Biurze Toruńskiego 
Centrum Miasta.  
W Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego w Ratuszu 
Staromiejskim można nabyć bilet 
łączony do kilku instytucji i 
muzeów, którego cena obejmująca 
kilka atrakcji, jest korzystniejsza niż 
zakup wejściówek do pojedynczych 
muzeów.  
Dodatkowo dwa razy w roku miasto 
jest organizatorem akcji „Toruń za pół 
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ceny”. Akcja ma na celu wydłużenie 
sezonu turystycznego, a podczas jej 
trwania można nabywać wybrane 
usługi, w tym również bilety do 
atrakcji turystycznych ze zniżką 50%.  
Od kilku lat rozważana jest kwestia 
uruchomienia karty turysty, jednak 
wymaga to wielu uzgodnień na 
poziomie funkcjonujących atrakcji, 
komunikacji miejskiej itp. W 
najbliższym czasie nie przewiduje się 
jej uruchomienia. Warto dodać, że 
ceny w Toruniu są stosunkowo niskie, 
turyści nie narzekają, że w Toruniu jest 
drogo.  

11. Chciałbym odnieść się do działu IV – promocja i marketing i zaproponować uzupełnienie tego działu o zagadnienie 
dotyczące spadku popularności turystyki zorganizowanej. Grup zorganizowanych jest znacznie mniej. Grupy 
zorganizowane napędzały całą branżę turystyki i biur przewodnickich. Może warto by przewidzieć kampanie 
mówiące o tym, że w Toruniu jest bezpiecznie, że nie trzeba obawiać się zakażenia. Warto zastanowić się nad tego 
typu działaniami komunikacyjnymi.  

Od połowy 2020 r. wspólnie z Lokalną 
Organizacją Turystyczną 
zrealizowaliśmy duże akcje za 
pośrednictwem FB oraz outdoorowe 
mające na celu promocją Torunia, 
lokalnych przedsiębiorców  oraz jego 
walorów nawet w trudnym czasie 
pandemii. Przykładem takich akcji były 
#Torunisready, #Torunwillwait. Akcje 
te również pokazywały, że miasto jest 
przygotowane na przyjęcie turysty w 
oparciu o obowiązujące wymogi 
sanitarne, a najważniejsze atrakcje 
turystyczne wprowadziły stosowne 
zasady bezpieczeństwa.  
W programie poświęca się dużą 
uwagę znaczeniu i rozwojowi turystyki 
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edukacyjnej związanej głównie z 
przyjazdami grup dzieci i młodzieży. 
Wskazuje się na potrzeby rozwoju tej 
gałęzi, a w szczególności budowaniu i 
rozszerzaniu oferty. Lokalna 
Organizacja Turystyczna, której 
członkiem jest miasto na bieżąco 
aktualizuje oferty dla dzieci młodzieży 
w ramach projektu „Edukacyjny 
Toruń”.  
Zgłoszony postulat dot. promocji 
turystyki zorganizowanej zostanie 
uwzględniony w projekcie Programu w 
ramach celu IV. 1 w pkt 28 tj.  
Wykorzystanie potencjału mediów 
społecznościowych w celu 
promowaniu walorów miasta. 
UWZGLĘDNIONO  

12. Hasło Hanza jest reprezentowane w Muzeum Historii Torunia, w Pałacu Eskenów. Może warto zwrócić uwagę przy 
kolejnych modernizacjach wystaw, żeby ten temat wzmocnić. Hanzę mamy zaprezentowaną na posadzce ulicy 
Szerokiej. Moim zdaniem warto zaprezentować, czym była Hanza na dziedzińcu Dworu Artusa, w obrębie lokalu 
gastronomicznego – tam jest miejsce, aby skopiować rysunek fasady Dworu Artusa Steinera, gdzie występuje fresk 
herbowy miast hanzeatyckich.  

W Programie poświęca się dużo uwagi 
związkowi miasta ze Stowarzyszeniem 
Hanzy oraz jego wpływowi an 
historyczny rozwój miasta.  W ramach 
opisanych celów i kierunków działań 
proponuje się m.in. rozwój i 
powstanie nowych szlaków 
tematycznych. W tym przypadku jako 
jedno w zadań szczegółowych 
potraktować można  właśnie aspekt 
hanzeatycki.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                          
W PROJEKCIE  PROGRAMU 
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13. Warto zwrócić uwagę w Programie na korelację współpracy miasta z województwem, że mamy potencjalny szlak 
fortyfikacji Dolnej Wisły – z Torunia do Chełmna, Malborka aż po Gdańsk.  

W Programie ujęta została kwestia 
współpracy Miasta Torunia z 
województwem kujawsko – 
pomorskim, w tym również analiza 
dokumentu w kontekście zgodności z 
wojewódzkimi dokumentami 
strategicznymi.  
Należy zaznaczyć, że Miasto, jako 
członek Kujawsko-Pomorskiej 
Organizacji Turystycznej, ściśle 
współpracuje z powyżej wskazaną 
organizacją realizując w ciągu roku 
liczne projekty o charakterze 
turystycznym.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                          
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

14. Punkt recepcyjny dla turystów – parking pod mostem nie odpowiada współczesnym standardom, jakie tego typu 
miejsca powinny posiadać. Uważam, że mamy potencjalny drugi punkt recepcji turysty - nieruchomość nie 
należąca do Gminy Miasta Toruń, przy Woli Zamkowej/św. Jakuba/Bulwarze Filadelfijskim.  

W ramach projektu zagospodarowania 
Bulwaru Filadelfijskiego w planach 
realizacyjnych jest przebudowa i 
modernizacja parkingu pod mostem 
drogowym J. Piłsudskiego wraz z 
zapleczem sanitarnym.  
Kwestia wykorzystania do obsługi 
recepcyjnej obiektu nienależącego do 
Gminy wymaga dokonania 
stosownych ustań z jego zarządcą, 
głównie w zakresie udostępnienia 
grupom turystycznym zaplecza 
sanitarnego. Niewykluczone jest 
podjęcie rozmów związanych z 
udostępnieniem obiektu na wyżej 
wskazany cel.  
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Obecnie na stronie internetowej 
Ośrodka Informacji Turystycznej 
widniej informacja i oferta dotyczącą 
możliwości parkowania autokarów 
m.in. na terenie zajezdni miejskiej przy 
ul. Legionów, przy Przystani Toruń czy 
też parkingu przy Motoarenie. W 
powyższych przypadkach zaplecze 
sanitarne jest dostępne wyłącznie dla 
kierowcy/kierowców. 
Grupy turystyczne, które przyjeżdżają 
do Torunia korzystają z reguły z toalet 
ogólnodostępnych zlokalizowanych na 
terenie miasta.  

15. W Programie nie jest wymieniony  Teatr Muzyczny.  Tabela 10 zostanie uzupełniona o 
Teatr Muzyczny.  
UWZGLĘDNIONO 

16. Warto zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Toruński monitoring rozwija się, ale warto by było zwiększyć 
ilość patroli na Starym Mieście, aby poziom bezpieczeństwa i czystości był większy. Na Bulwarze służby miejskie 
powinny pojawiać się co godzinę, by opróżniać kosze na śmieci.  

W okresie wzmożonego ruchu 
turystycznego na bieżąco zwiększane 
są patrole porządkowe oraz patrole 
Straży Miejskiej, w celu poprawy 
porządku i bezpieczeństwa.  

17. Warto by uwzględnić w planach wycieczek  po mieście zwiedzanie  pruskiej  zabudowy. Realizacja zadania mogłaby się opierać 
na inicjacji nowego szlaku 
tematycznego, będącego odpowiedzią 
na realizację proponowanych w 
Programie kierunków działań.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                             
W PROJEKCIE  PROGRAMU 
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18. Warto w Programie rozwoju turystyki wypromować Dom Heleny Grossówny, przywrócić Festiwal Piosenki i Ballady  
Filmowej – wówczas Festiwal Camerimage nie będzie jedyną wisienką na torcie.  

W ramach współpracy miasta z 
organizacjami pozarządowymi powstał 
już tematyczny szlak poświęcony 
tematyce filmowej „Filmowy 
spacerownik po Toruniu”. Punktami 
na mapie przewodnika są realizacje 
filmowe, które powstały w naszym 
mieście w połączeniu ze znanymi 
postaciami.  

19. Zrobić drugi TRAMP po stronie Zamku Dybowskiego. Na drugiej stronie Wisły jest plaża miejska, ale nie ma do niej 
w tej chwili dojścia. Powinniśmy tam zintensyfikować nasze działania i tę część nadbrzeża Wisły w jakiś sposób 
zagospodarować i udostępnić mieszkańcom i turystom.  

Zakończony remont mostu drogowego 
J. Piłsudskiego wraz z nową 
infrastrukturą sprzyja zwiększeniu 
dostępności oraz rozwojowi m.in. 
połączeń pieszych i rowerowych 
prawobrzeża z lewobrzeżem, plaży 
nad Wisłą, ruin zamku Dybów czy 
szlaków ekologiczno-przyrodniczych 
Kępy Bazarowej. W Programie 
uwzględnia się kierunki działania, 
których realizacja powiązana jest z 
zasobami przyrodniczymi rzeki Wisły i 
terenów nadbrzeżnych.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                        
W PROJEKCIE  PROGRAMU 
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  

l.p. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. Wnioski kluczowe dla tworzenia programu całkowicie pomijają rozwój zieleni miejskiej jako elementu 
wspierającego rozwój turystyki w Toruniu i mitygującego jego negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców. 
Mieszkając w Toruniu wiele lat z żalem stwierdzam małe zainteresowanie Torunia rozwojem zieleni miejskiej w 
ogóle, której stan oceniam na zły. Dodatkowo Toruń przyjął program działań adaptacyjnych do zmian 
klimatycznych, których efektu niestety prawie nie widać. W Toruniu sadzi się bardzo mało nowych drzew, a turyści 
potrzebują zieleni i cienia, w którym mogli by odpocząć podczas zwiedzania miasta. 

Należy zaznaczyć, że we wnioskach 
kluczowych dla tworzenia Programu 
rozwoju turystyki dla miasta Torunia 
wskazano, w pkt. 2, konieczność 
realizowania miejskiej turystyki 
zrównoważonej – czyli przynoszącej 
korzyści miastu i społeczności lokalnej, 
które nie szkodzi jego dziedzictwu 
historycznemu, kulturowemu i 
środowisku przyrodniczemu.  Wobec 
powyższego założono takie 
kształtowanie rozwoju turystyki aby 
zwiększyć odporność miasta w 
wymiarze ekologicznym również 
wobec zagrożeń związanych z presją 
tworzoną przez globalne 
uwarunkowania zewnętrzne. Mając na 
uwadze powyższe proponuje się w 
Programie kierunki działań 
pokazujących możliwość spędzania 
czasu wolnego przez mieszkańców i 
turystów z wykorzystaniem 
dostępnych zasobów naturalnych, 
promocję turystyki kwalifikowanej, 
kierowanie ruchu turystycznego na 
tereny mniej znane, a jednak 
sprzyjające wypoczynkowi na łonie 
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natury i poznawaniu miasta również w 
ujęciu historycznym.  
Projekt Programu rozwoju turystyki 
dla miasta Torunia do 2030 roku, 
został skonsultowany pomiędzy 
działami i jednostkami Urzędu Miasta 
Torunia, a jego realizacja i wdrażanie 
rozwiązań nie może odbywać się bez 
uwzględnienia innych obowiązujących 
dokumentów miejskich oraz 
przepisów prawa.   
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                      
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

2. Bieda zmusza władze Torunia do wygaszania nocnej iluminacji zabytków Torunia, jednej z głównych atrakcji 
turystycznych miasta. Rozumiejąc konieczność oszczędzania warto w programie rozwoju turystyki m. Torunia 
zawrzeć plan renowacji systemu iluminacji zabytków uwzględniający aktualne technologie i możliwości. Istniejący 
system iluminacji powstawał wiele lat temu, gdy nie znano technologii led. Działania oszczędnościowe stosowane 
obecnie przez miasto (wyłączanie iluminacji) to piłowanie gałęzi, na której się siedzi. 

Powyższa informacja nie odnosi się do 
treści Programu.  
Należy jednak zaznaczyć, że 
inwestycje prowadzone na terenie 
miasta jak również te będące w 
planach wieloletnich uwzględniają 
wymianę starych form oświetlenia na 
nowe, energooszczędne.  
Przedmiotem programu rozwoju 
turystyki nie są plany remontowe czy 
renowacyjne. Działania te mieszczą się 
w planach inwestycyjnych miasta oraz 
programach ukierunkowanych na 
ochronę zabytków nadzorowanych 
przez służby konserwatorskie. 

3. "Ograniczanie hipertrofii turystycznej" to wspaniałe sformułowanie, ale trudne do realizacji. Ta hipertrofia przynosi 
wiele ciężkich szkód społecznościom lokalnym Barcelony, Wenecji, Nowej Zelandii, Tajlandii i wielu innych znanych 
miejsc na świecie. Niektóre z nich wprowadzają nawet opłaty mające zniechęcić turystów. Toruń jest malutkim 
miastem z trudem dbającym w czasach ograniczeń o potrzeby swoich mieszkańców, a tu jeszcze przyjeżdżają 

W celu przeciwdziałania hipertrofii 
turystycznej w dokumencie proponuje 
się szereg zadań ujętych w matrycy 
celów i kierunków działań między 
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rzesze turystów do zadbania. Ze starówki, głównej atrakcji stopniowo wypierani są mieszkańcy Torunia, aby zrobić 
miejsce dla turystów. Czy zyski rekompensują ponoszone straty? 

innymi: tworzenie atrakcyjnych ofert 
spędzania czasu wolnego poza 
centrum miasta, rozwój infrastruktury 
turystycznej na obszarze miasta 
wykorzystującej zasoby naturalne, 
tworzenie atrakcyjnych turystycznie 
enklaw poza centrum miasta opartych 
o działania lokalnych przedsiębiorców, 
artystów i mieszkańców, tworzenie 
nowej oferty turystycznej z 
uwzględnieniem niewykorzystanych 
dotychczas zasobów miasta czy 
wpieranie rozwoju usług 
przewodnickich w celu rozszerzenia 
oferty turystycznej poza tereny 
centrum miasta. Realizacja 
wskazanych powyżej kierunków 
działania ma na celu poszerzenie 
oferty turystycznej Torunia i 
kierowanie ruchu turystycznego poza 
ścisłe zabytkowe centrum, 
jednocześnie pokazując nowe 
możliwości spędzenia czasu wolnego 
w mieście oraz odkrywanie jego 
historii. Działania te mają również 
wpłynąć na wydłużenie pobytu turysty 
w Toruniu.  
W Programie rozwoju turystyki dla 
miasta Torunia do 2030 roku 
przewidziano również zadania 
ukierunkowane na współpracę 
różnych grup interesariuszy na rzecz 
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dalszego budowania poprawnej 
funkcji turystycznej miast, w tym 
również związanych z niwelowaniem 
ewentualnych trudności związanych z 
jego funkcją turystyczną. 
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                          
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

4. Turyści produkują w rejonie starówki olbrzymie ilości śmieci, które trzeba przyznać próbują wkładać do koszy na 
śmieci. Te kosze są za małe i za rzadko opróżniane. Miasto sobie z tym nie radzi. Widać okresową poprawę po 
awanturach, ale potem wszystko wraca do normy. Często odwiedzam na starówce teściową i widzę te śmieci 
wysypujące się z koszy. W tej dziedzinie musi nastąpić zasadnicza poprawa. 

Powyższe stwierdzenie stanowi 
postulat nieodnoszący się do treści 
Programu. 
W sezonie turystycznym miasto 
sukcesywnie zwiększa patrole służ 
porządkowych w celu usuwania 
nadmiaru śmieci i nieczystości. 
Zgłoszona uwaga zostanie przekazana 
do Biura Toruńskiego Centrum Miasta 
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania.  

5. System parkowania samochodów na punkcie widokowym musi być zmodyfikowany. Obecny jest nieadekwatny do 
potrzeb. 

Powyższe stwierdzenie stanowi 
postulat nieodnoszący się do treści 
Programu.  
Na terenie Kępy Bazarowej oraz w 
pobliżu punktu widokowego na 
lewobrzeżu nie funkcjonuje system 
parkowania.  
Kilka miejsc parkingowych zostało 
wyznaczonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie tarasu widokowego. 
Ograniczenie miejsc parkingowych  w 
bezpośrednim sąsiedztwie punktu 
widokowego wynika z faktu, że teren 
Kępy Bazarowej podlega ochronie.  



 
 

21 
 

Należy jednak zaznaczyć, że przyjezdni 
mogą korzystać z funkcjonujących 
parkingów przed wjazdem na Kępę 
Bazarową przy ul. Kujawskiej oraz przy 
Dworcu Głównym.  Z wyżej 
wskazanych parkingów bezpośrednio i 
łatwo można dotrzeć do punktu 
widokowego.  
Program rozwoju turystyki dla miasta 
Torunia do 2030 roku przewiduje 
tworzenie rozwiązań ułatwiających 
przemieszczanie się turystów jak 
również parkowania na terenie 
miasta.  
Remont mostu im. J. Piłsudskiego, 
dzięki zaprojektowanym zejściom oraz 
windom ułatwi komunikację pomiędzy 
zespołem staromiejskim a 
lewobrzeżem, w tym  również 
zwiększy możliwość korzystania z 
walorów naturalnych i przyrodniczych 
Kępy Bazarowej i terenów wokół 
Zamku Dybów dla mieszańców i 
turystów będących zwolennikami 
pieszych i rowerowych wypraw. 

6. 1) Nazwy Nabrzeże i ul. Nadbrzeżna: 
Przywrócić historyczne nazwy Nabrzeże i ul Nadbrzeżna, które należy wydzielić z Bulwaru Filadelfijskiego.  
Istnieje dziedzina nauki URBANONIMIA, oraz odpowiednie ustawodawstwo, które nakazuje zachowanie dawnych, 
historycznych nazw ulic, części miast itp. Proszę się skontaktować z doktorem Arturem Trapszycem z Muzeum 
Etnograficznego  (…) 
"Nabrzeże" to dawna nazwa PORTU Toruń, największego portu na Wiśle i zarazem portu morskiego. Takie nazwy  
ulic zachowały się we wszystkich miastach portowych: Gdańsk, Elbląg, Tczew , Szczecin, Grudziądz, Bytom, a nawet 

Zgłoszone uwagi nie odnoszą się do 
treści konsultowanego dokumentu. 
Zaproponowane działania były już  
przedmiotem wniosku złożonego w 
procedurze naboru projektów do 
budżetu obywatelskiego. Z uwagi na 
brak pozytywnej rekomendacji od 
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w Bydgoszczy. W Toruniu około 1973r, bydgoscy komuniści by zatrzeć ostatni ślad po zniszczonym Porcie Toruń 
(Nabrzeżu) narzuciła nazwę Bulwar Filadelfijski.  
Należy to naprawić, by Każdy TURYSTA  wiedział, że Toruń był największym portem na Wiśle. 
2) Postawić na Nabrzeżu wyraźny atrybut Portu Toruń - historyczny Żuraw Wiślany itp. 
Na remontowanym Nabrzeżu, dla pokreślenia i upamiętnienia pozycji Torunia i Toruńskiego Portu na Wiśle i żeby 
każdy TURYSTA widział bezsporną portową rangę Torunia, należy odbudować: ważny atrybut portowy: Żuraw 
Wiślany i ewentualnie fragment historycznego Nabrzeża. W załączeniu mój wniosek do Rady Miasta z 2019 r. 
Wyjaśnia wiele  
Należy to odtworzyć, by Każdy TURYSTA  wiedział, że Toruń był największym portem na Wiśle. 
(…) 

działów merytorycznych Urzędu 
Miasta Torunia nie znalazły się na 
liście projektów do głosowania. 
Założeniem Programu rozwoju 
turystyki dla miasta Torunia do 2030 
roku jest wskazywanie kierunków 
działania nie katalogu zadań do 
realizacji. Realizowane zadania muszą 
być zgodne z planami inwestycyjnymi, 
przestrzennymi oraz uzyskać 
stosowne opinii m.in. 
konserwatorskie.  
Należy zaznaczyć, że w trakcie 
realizacji jest projekt 
zagospodarowania Bulwaru 
Filadelfijskiego, który nie przewiduje 
zaproponowanych w zgłoszeniu 
elementów infrastrukturalnych.  

7. f=Toruń - telegraf - Samuel Thomas von Sömmering  
Można by się spierać który z wielkich Torunian dał więcej Światu: Kopernik czy Samuel Thomas von Sömmering. Co 
dał światu wielki Kopernik każdy wie, a co dał Samuel Thomas von Sömmering? Niestety, ale "nikt nie wie", a to 
nasz wielki Torunianin pierwszy pokazał, że można przekazywać dane na odległość, stworzył pierwszy na Świecie 
TEREGRAF, którego następcy to telefon fax no i sieć komórkowa.  
Czy ktoś wyobraża sobie życie bez telefonu komórkowego? Chyba NIE, a to dzięki Toruńskiemu twórcy telegrafu. 

Będzie to kolejna atrakcja turystyczna! 
 Toruń jest miastem gdzie urodził się i pobierał nauki Samuel Thomas von Sömmering – światowej sławy lekarz i 

wynalazca - twórca TELEGRAFU. Tu należy stworzyć salę Jego pamięci. Przecież jego wynalazki zmieniły nasze życie 
bardziej niż odkrycie Kopernika. Thomas Sömmering wymyślając podstawy działania telegrafu, pokazał możliwości 
transmisji danych na odległość. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonu, internetu, SMS, czy e-majli, a to 
wszystko powstało rozwijając myśl torunianina Thomasa Sömmeringa. 
Załączam mój stary wniosek do BM, można go wykorzystać.  
Linia telegrafu Londyn Toruń Kalkuta 

Zgłoszone uwagi nie odnoszą się do 
treści konsultowanego dokumentu. 
Zaproponowane działania były 
przedmiotem wniosku złożonego w 
procedurze naboru projektów do 
budżetu obywatelskiego. Z uwagi na 
brak pozytywnej rekomendacji od 
działów merytorycznych Urzędu 
Miasta Torunia nie znalazły się na 
liście projektów do głosowania. 
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 Toruń ma największe w Polsce tradycje telegraficzne. Przez Toruń przebiegała słynna linia telegraficzna Londynu aż 
do Kalkuty. Jest się czym pochwalić! Stwórzmy w tym pawilonie również wystawę telegrafii światowej. 

Będzie to kolejna atrakcja turystyczna! 
8. Toruń zawsze był bardzo ważnym miastem portowym był tu również Port Morski.  

Elementem Portu Toruń był równiwż TELEGRAF. 
Proponujemy odtworzenie pawilonu Urzędu Telegrafu z Kulą Czasu, będącego ważną częścią Toruńskiego Portu 
(Nabrzeża).  
W Polsce jedyna Kula Czasu jest w Gdańsku. W Toruniu istniała starsza większa Kula Czasu. Warto ją 
zrewitalizować.  
Działanie Kuli Czasu: codziennie przed godziną 1200 unosiła się do ½ wysokości, później na szczyt i dokładnie o 1200 
spadała. Był to sygnał telegraficzny z Hamburga, że jest dokładnie godzina 1200, teraz szyprowie w porcie i ludność 
w Toruniu, regulowali zegarki.  
Na moment spadku Kuli Czasu należy stworzyć mini widowisko dla turystów i mieszkańców mówiące o Toruńskim 
Porcie i telegrafie.  
Prototyp Kuli Czasu stoi w moim warsztacie. 
(…) 

Zgłoszone uwagi nie odnoszą się do 
treści konsultowanego dokumentu. 
Zaproponowane działania były 
przedmiotem wniosku złożonego w 
procedurze naboru projektów do 
budżetu obywatelskiego. Z uwagi na 
brak pozytywnej rekomendacji od 
działów merytorycznych Urzędu 
Miasta Torunia nie znalazły się na 
liście projektów do głosowania. 
Założeniem Programu rozwoju 
turystyki dla miasta Torunia do 2030 
roku jest wskazywanie kierunków 
działania nie katalogu zadań do 
realizacji. Realizowane zadania muszą 
być zgodne z planami inwestycyjnymi, 
przestrzennymi oraz uzyskać 
stosowne opinii m.in. 
konserwatorskie.  
Należy zaznaczyć, że w trakcie 
realizacji jest projekt 
zagospodarowania Bulwaru 
Filadelfijskiego, który nie przewiduje 
zaproponowanych w zgłoszeniu 
elementów infrastrukturalnych. 

9. Szlaki po zamkach Torunia zapraszam na stronę (…) 
Jakie miasto ma w swojej okolicy  cztery zamki? ... Tylko Toruń!!! 
Toruń, jak żadne miasto w Europie, ma cztery (właściwie 5) zamków lub ich ruin,  dwa Krzyżackie i dwa Królewskie. 
Każdy zamek ma wielką historię, ale nikt tego nie propaguje. Bo po co? Jest Kopernik i dalej nic. To nie jest prawda. 

Zaproponowane działanie wpisuje się 
w cel I.2 pkt. 7 dokumentu 
programowego tj.  kreowanie nowych 
wzorców spędzania czasu wolnego na 
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Toruń ma wiele atutów i autorytetów, a obowiązkiem Torunian i naszych władz jest to upowszechniać.  terenach poza centrum miasta 
związanych z turystyką kwalifikowaną 
i rekreacją. Zadanie może stanowić 
odrębny projekt związany z 
wyznaczaniem nowych  szlaków 
tematycznych np. jako propozycja do 
budżetu obywatelskiego.  
ZAGADNIENIE  UJĘTE JUŻ                      
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

10. Szlak Dwu Mostów - trasa fitnes i wyczynowy marsz, bieg, rower po pętli: Limnigraf Bulwar, Most kolejowy 
Malinowskiego, nowa ścieżka wzdłuż Wisły na Lewobrzeżu, Most Piłsudskiego i do Limnigrafu. Dla stworzenia 
warunków walki sportowej proponujemy na Nabrzeżu (Bulwarze Filadelfijskim) przy Limnigrafie postawić 
elektroniczną tablicę połączoną z facebookiem rejestrującą i wyświetlającą wyniki. Z dzisiejszego rekonesansu 
wynika, że taka trasa jest jak najbardziej realna. Jak będzie remontowany kolejowy most Ernesta Malinowskiego, 
koniecznie trzeba przypilnować aby remont takie wykorzystanie przewidywał i zabezpieczył. Zapraszam na film.  
W obecnych warunkach uzyskałem czas 32 min. https://youtu.be/mczRn739jBY 

Zaproponowane działanie wpisuje się 
w cel I.2 pkt. 7 dokumentu 
programowego tj.  kreowanie nowych 
wzorców spędzania czasu wolnego na 
terenach poza centrum miasta 
związanych z turystyką kwalifikowaną 
i rekreacją. Należy jednak zaznaczyć, 
że most kolejowy  nie jest dostępny 
dla ruchu pieszego i rowerowego, a 
montaż elektronicznej tablicy 
rejestrującej wyniku musi uzyskać 
stosowne uzgodnienia wynikające z 
planowanych prac modernizacyjnych 
Bulwaru Filadelfijskiego oraz 
konserwatorskie.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                         
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

11. W Toruniu Jest Kopernik i dalej próżnia.  
To nie jest prawda!!! Toruń ma wiele atutów i autorytetów, a obowiązkiem Torunian i naszych władz jest to 
upowszechniać.  
Co należy upowszechniać? Dla przykładu: 
* Ogromna rola Torunia w powstaniu wielkiej Polski  
* Rola Torunia w 1 i 2 Pokój Toruński; 

Zgłoszone uwagi wpisują się w 
założenia celu III.1 pkt 20 tj. wsparcie 
działań wzmacniających potencjał 
turystyki edukacyjnej w zakresie 
upowszechniania wiedzy o znanych 
torunianach, historii miasta itp.   
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* Największe i najważniejsze Nabrzeże Toruń czyli, port morski na Wiśle i Bałtyku; 
* Samuel Thomas von Sömmering wynalazca telegrafu;  
* Toruń ważny węzeł kontynentalnego telegrafu Londyn-Toruń-Warszawa-Kalkuta; 
* Wielcy Toruńscy naukowcy z Aleksandrem Wolszczanem na czele. 
* Samuel Bogumił Linde - twórca pierwszego Słownika Języka Polskiego. 
* Wiele osobistości z Torunia: można poczytać: http://www.toruntour.pl/1751/znani-torunianie 
* Radio Maryja i TV Trwam 
O Koperniku nie wspominam, bo to jedyny nasz "sztandar." 
 * Można by jeszcze przywozić wycieczki z całej Polski i pokazywać węzeł autostradowy Toruń Południe, który nie 
ma połączenia z Toruniem, albo ma ....  poprzez Ciechocinek. To też jest ewenement Toruński na skalę Europy. 
Jak upowszechniać?  Jest problem. 
Toruń jest ostatnim dużym miastem bez własnej telewizji to pozostałość po komunie (Woj Bydgoskie) - taki status 
utrudnia propagowanie wartości Torunia, ale ktoś do tego dopuścił!!!!!! TV Toruń lub inna TV z Torunia musi wejść 
na MUX czyli na telewizję  naziemną. 
(…) 

ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                          
W PROJEKCIE  PROGRAMU 
 

12. Dolina Marzeń On Line (…) 
Mocnym elementem marketingu miasta nie musi być wielki obiekt/zabytek z wydanymi dużymi nakładami 
finansowymi, może też być skromny zakątek z wyjątkowym charakterem poddany działaniom marketingowym 
takimi jak: wprowadzenie do przewodnika z podkreśleniem jego wyjątkowości, kilka strzałek prowadzących od 
Starego Rynku do np. Doliny Marzeń, do tego  w dolinie zainstalować Ławeczkę Marzeń z kamerką i monitorem, do 
tego łącze internetowe i strona na facebooku. Trochę reklamy i opinia wspaniałej Ławeczki idzie w świat i każdy 
będzie wiedział, że "W Dolinie Marzeń, właśnie w Toruniu należy ogłosić Światu swoje wielkie marzenie lub 
postanowienie!!!" 
Obecna Dolina Marzeń jest trochę zapomnianym punktem Torunia. Trzeba ją lekko zrewitalizować, bo przypomina 
trochę komunę, beton w korycie rzeczki i płoty,… po prostu brakuje naszej Dolinie Marzeń charakteru.  
Cel rewitalizacji:  
1. Każdy zdrożony turysta MARZY o wymoczeniu w strumyku zmęczonych stóp, dajmy mu taką możliwość i 
zbudujmy ławeczki po obu stronach brzegu strumienia, niech się pochlapią.  
2. Natomiast, znacznie zmienimy jakość tego miejsca i jego funkcji, stawiając „Ławeczkę Marzeń” która fizycznie już 
stoi tylko wystarczy ją odpowiednio przyozdobić, a przed nią na słupie z przyciskiem „Nagrywanie”, zainstalować 
monitor z kamerką internetową podłączoną „on line” n/p do facebooka, by każdy turysta i Torunianin mógł na 
żywo pochwalić: przepiękny Toruń, albo siebie, lub kogoś, może się pochwalić światu, że znalazł pracę, skończył/a 

Zaproponowane działanie wpisuje się 
w cel I.2 pkt. 7 dokumentu 
programowego tj.  kreowanie nowych 
wzorców spędzania czasu wolnego na 
terenach poza centrum miasta 
związanych z turystyką kwalifikowaną 
i rekreacją.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                            
W PROJEKCIE  PROGRAMU 
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studia czy doktorat, albo… że Ją kocha, że się oświadczył/a właśnie w Toruniu, i wszelkie inne marzenia. „…Tak 
właśnie stworzymy w Toruniu nową tradycję…” teraz nawet Nowożeńcy biegający po Toruniu z filmowcem, też 
będą pragnęli nagrać swoje marzenia w Dolinie Marzeń i oglądać je na naszej stronie i na facebooku.!  I tak małe 
nakłady mogą stworzyć wielką sprawę dla turystów..... 
Prawdziwa Dolina Marzeń. (…) 

13. Wiślana ścieżka pieszo Rowerowa z Nabrzeża (bulwar F.) do "Fort I" i do Skarpy, oraz dalej do ruin zamku w Złotorii 
W tym wniosku skupiamy się na pierwszym odcinku Wiślanej Ścieżki Pieszo-Rowerowej od Nadbrzeża, a właściwie 
od Mostu Kolejowego do Młyna Trzeposz i dalej do Skarpy i nawet do Złotorii. Ścieżka ma być odsunięta od lustra 
wody minimum 2m. Nawierzchnia winna być wykonana w technologii utwardzonego gruntu, lub z kostki 
betonowej. Należy zabezpieczyć przepusty dla wód opadowych. Należy wyznaczyć miejsca postojowe z ławeczkami 
do odpoczynku. Wg mapy Google jest to odcinek 1200m do młyn Trzeposz i dalej do Złotorii, pięknego, nie 
zagospodarowanego, zapuszczonego i zaśmieconego terenu nad Wisłą, a  
„Wiślana Ścieżka Pieszo-Rowerowa” ma wyglądać jak prawa fotka z Helu. 
Zapraszam na naszą stronę na facebooku: „Toruń - Wiślane Szlaki Pieszo-Rowerowe” 
Dalsze etapy obejmą odcinki Naszej Trasy od Młyna Trzeposz wzdłuż Wisły do Fortu I, dalej do Osiedla SKARPA, z 
możliwością odnogi do zamku w Złotorji . 
Zapraszam na naszą stronę na facebooku: „Toruń - Wiślane Szlaki Pieszo-Rowerowe” 
Jest to teren bardzo trudny do zagospodarowania, a zarazem prześliczny dziewiczy fragment Torunia. 
Uporządkowanie i udostępnienie mieszkańcom tego strasznie zapuszczonego fragmentu brzegu Wisły w środku 
naszego miasta, stworzy nową rzeczywistość dla mieszkańców i turystów.  
(…) 

Zaproponowane działanie wpisuje się 
w cel I.1. pkt 1 oraz cel I.2. pkt 7 
dokumentu programowego.   
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                           
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

14. Prosimy o uwzględnienie w: 
- Tabeli 11 Najważniejsze wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane w Toruniu, s.39 - informacji o 
Festiwalu Wisły. 

Festiwal Wisły 
Międzynarodowym Zlot Tradycyjnych Statków i Łodzi Rzecznych, druga co do wielkości tego typu impreza w 
Europie. Prezentuje kulturę i tradycję Torunia i regionów nadwiślańskich, regionalną kuchnię i specjały z terenu 
całego kraju. Jest festiwalem kulturowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Rodzinną imprezą łączącą atrakcje 
pływania drewnianymi łodziami po Wiśle, z poznawaniem polskiego dziedzictwa, edukacją, pokazem bogatego 
wiślanego rzemiosła, koncertami muzyki nawiązującej do tradycji flisackich i efektownymi nocnymi paradami na 

Tabela 11 zostanie uzupełniona o 
informacje dotyczące Festiwalu Wisły. 
Opis nie będzie uwzględniał informacji 
o ekwiwalencie medialnym i 
reklamowym ponieważ musi być 
spójny z opisami innych wydarzeń. 
UWZGLĘDNIONO 
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Wiśle, szczególnie oczekiwanymi przez widownię. Festiwal przyciąga olbrzymią publiczność rzędu 150 – 170 tysięcy 
osób. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów osiągając rekordowe wskaźniki ekwiwalentu 
medialnego (AVE). Nawet w roku 2020, mimo wyjątkowej sytuacji ekwiwalent reklamowy wyniósł 2 miliony 
złotych a zwrot z inwestycji na poziomie 1 do 10. Dla porównania Festiwal EnergaCAMERIMAGE może się 
pochwalić wynikiem 1 do 2,5 (dane za 2019). 
- Rozdziale 4.7. Informacja turystyczna i promocja miasta, s.45 - informacji o Nadwiślańskiej Organizacji 
Turystycznej. 

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna - koncentruje się na popularyzacji, promocji i turystycznym wykorzystaniu 
Wisły oraz związanego z nią dziedzictwa kulturowego. Rdzeniem toruńskiej tożsamości kulturowej są związki 
miasta z rzeką, która przez wieki była źródłem sukcesu ekonomicznego. Tradycje Torunia jako potężnego portu 
śródlądowego, kluczowego członka Hanzy inwestującego olbrzymie sumy w przepiękne budowle, które po wiekach 
wpisane zostały na listę UNESCO eksponuje Festiwal Wisły - największy z projektów realizowany przez 
stowarzyszenie. Ten Międzynarodowym Zlot Tradycyjnych Statków i Łodzi Rzecznych przyciąga co roku tysiące 
uczestników na Bulwar Filadelfijski. Lokalna Organizacja Turystyczna podejmuje wiele innych działań promocyjnych 
i edukacyjnych. Była organizatorem kilku eventów o zasięgu krajowym m. in. Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Rzeki 
Wisły w Toruniu w roku 2016 , Flisu Obojga Narodów - 2019, 100 lecia Cudu nad Wisłą – 2020. W dorobku posiada 
realizację trzech edycji Toruńskiego Forum Wiślanego. Zainicjowała powstanie plaży nad Wisłą w Toruniu (w 
ramach budżetu obywatelskiego), wydała album „Toruń i Wisła”  i wystawę mu towarzyszącą. Poza Festiwalem 
Wisły aktualnie realizuje dwa duże projekty: Camino de Vistula polegający na przywróceniu i popularyzacji 
pradawnego szlaku pielgrzymkowego drogą wodną do sanktuarium w Santiago de Compostela oraz Toruńska Kolej 
Gondolowa „ORBITA”, czyli budowa kolejki linowej która połączy Starówkę z Kępą Bazarową stając się nową 
atrakcją turystyczną. 

Poza tym w Tabeli 19, Matryca celów i kierunków działań Programu Rozwoju Turystyki: 
- I.1.5 - Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Torunia uwzględniające ruch rowerowy, samochodowy, kolejowy 
i lotniczy.  
Prosimy o dopisanie zdania:  

 
 
 
 
 
 
 
W tabeli 11 Nadwiślańska Organizacja 
Turystyczna zostanie wskazana jako 
realizator Festiwalu Wisły.  
UWZGLĘDNIONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach celu I.1 pkt. 5 opis kierunku 
działania zostanie uzupełniony o zapis: 
Realizacja projektów promujących 
zeroemisyjne środki transportu w 
zakresie przemieszczania się turystów 
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; realizację alternatywnych, zeroemisyjnych środków transportu umożliwiających przemieszczanie się turystów i 
mieszkańców pomiędzy dwoma brzegami Wisły np. kolei gondolowej   
 

- II.1.12 - Wzmacnianie prestiżu Torunia przez organizację strategicznych imprez i wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych. 
Prosimy o dopisanie: Festiwalu Wisły 

 

 

 

 
- II.1.13 - Tworzenie nowej oferty turystycznej z uwzględnieniem niewykorzystanych dotychczas zasobów miasta. 
Prosimy o dopisanie zdania:  
Wspieranie realizacji projektu Toruńskiej Kolei Gondolowej, która wzbogaci ofertę atrakcji turystycznych, ułatwi 
dostęp do punktu widokowego umożliwiającego podziwianie Panoramy Torunia, odciąży Starówkę z ruchu 
autokarowego i samochodowego, aktywizuje rozwój Nowego Miasta dzięki zlokalizowaniu stacji kolejki w pobliżu 
kościoła Św. Jakuba. 
 

- II.2.15 - Rozwijanie platformy współpracy różnych środowisk na rzecz rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń w 
Toruniu. 
Prosimy o dopisanie: Nadwiślańską Organizacją Turystyczną 
 

- III.1.21 - Wsparcie lokalnego rynku turystycznego poprzez działania promocyjne. 

i mieszkańców np. poprzez realizację 
projektu kolei gondolowej.  
UWZGLĘDNIONO 
 
Kierunek działania w punkcie 12 w 
ramach celu II.1. otrzyma brzmienie: 
Wzmacnianie prestiżu Torunia przez 
organizację strategicznych imprez i 
wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych i 
turystycznych. 
UWZGLĘDNIONO 
 
 
 
Zapis dot. kolei gondolowej zostanie 
ujęty w opisie kierunku działania 
dotyczącego wzmocnienia 
dostępności komunikacyjnej Torunia 
uwzględniające ruch rowerowy, 
samochodowy, kolejowy i lotniczy. 
UWZGLĘDNIONO 
 
 
Opis kierunku zostanie uzupełniony w 
zakresie współpracy z innymi  
organizacjami turystycznymi.  
UWZGLĘDNIONO 
 
Opis kierunku działania uwzględnia 
współpracę z innymi organizacjami 
turystycznymi w Toruniu.  
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Prosimy o dopisanie: Nadwiślańską Organizacją Turystyczną (…) ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                             
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

15. 1. Tabela 8 Znaki rozpoznawcze. Cieszy nas obecność postaci Toruńskiego flisaka w wyliczeniu. Należy przy tym 
uwypuklać, że jest to uosobienie długiej historii żeglugi wiślanej, bogatej tradycji i folkloru flisaczego, a nie tylko 
jeden posąg sam w sobie. 

 

 

2. Tabela 11 Wydarzenia. Nie wspomniano o Festiwalu Wisły, a jest to impreza o zasięgu przekraczającym i to 
znacznie wiele innych wspomnianych w wyliczeniu. Jest to największa impreza tego typu w Polsce. W Toruniu 
zresztą został zainaugurowany Rok Rzeki Wisły 2017. 

 

 

3. Str. 59. Cele szczegółowe p. 12. Nie dostrzega się Festiwalu Wisły jako imprezy emblematycznej dla Torunia i 
wprost nawiązującej do ikonicznych postaci Torunia - flisak. Uważam, że autorzy opracowania przeoczyli 
potencjał tej imprezy, który moim zdaniem po pięciu udanych edycjach powinna jednoznacznie zostać 
powiązana z długofalowymi celami miasta w sensie marketingowym i turystycznym. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że wzrastające ogólnokrajowe zainteresowanie rz. Wisłą i jej dziedzictwem doprowadzi do swoistej 
konkurencji miast o tytuł „wiślanej stolicy Polski”. Kilka miast jest tu na dobrych pozycjach wyjściowych (np. 
Kraków, Sandomierz, Warszawa, Gdańsk). 

 

 

Opis uwzględnia zapis o tradycji 
flisaczej oraz nawiązuje do roli, jaką 
rzeka odegrała w rozwoju Torunia. 
Opis został skonsultowany z Biurem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ                            
W PROJEKCIE  PROGRAMU  
 
 
Tabela 11.  Najważniejsze wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe organizowane 
w Toruniu,  zostanie uzupełniona o 
informacje dotyczące Festiwalu Wisły. 
UWZGLĘDNIONO 
 
 
 
Kierunek działania w punkcie 12 w 
ramach celu II.1. otrzyma brzmienie: 
Wzmacnianie prestiżu Torunia przez 
organizację strategicznych imprez i 
wydarzeń kulturalnych, 
rozrywkowych, sportowych i 
turystycznych. Festiwal Wisły 
organizowany jest przez organizację 
pozarządową w ramach otwartego 
konkursu ofert. Realizacja zadania nie 
tylko zależy od uzyskania dotacji 
gminnej ale również partycypacji 
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Ponadto mam szereg sugestii i pomysłów bardziej konkretnych dotyczących rozwoju obszarów nadwiślańskich 
Torunia i możliwych atrakcji żeglugowych, ale to już wybiega poza obszar zainteresowania przedmiotowego 
dokumentu. 
 

innych podmiotów i instytucji, które  
w formie dofinansowania wspierają to 
wyjątkowe wydarzenie. W związku z 
powyższym, w przypadku złej kondycji 
finansowej lub nie uzyskania wsparcia 
podmiotów zewnętrznych realizacja 
wydarzenia może okazać się 
niemożliwa. Rozszerzenie katalogu 
wydarzeń o wydarzenia turystyczne 
jest bezpieczne w kontekście realizacji 
założonych celów i kierunków 
działania.  
UWZGLĘDNIONO 
 
 
Zgłoszone uwagi nie odnoszą się do 
treści konsultowanego dokumentu. 
Pomysły i projekty o charakterze 
turystycznym można zgłaszać na 
bieżąco oraz ubiegać się o wsparcie na 
ich realizację  w ramach ogłaszanych 
otwartych konkursów dla organizacji 
pozarządowych.  
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Pismo Muzeum Etnograficznego w Toruniu 
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Stanowisko Gminy Miasta Toruń dot. pisma Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu z dnia 18 lutego 2022 r.  

Ad pkt 3.3. Rozdział  3 Programu poświęcony jest ocenie wpływu pandemii SARS COV – 2 na 
rozwój miasta oraz jego oferty turystycznej. W podrozdziale 3.3. w tabeli 6 opisano 
działalność miejskich instytucji kultury w Toruniu w 2019 i 2020 roku w odniesieniu do 
zaistniałej sytuacji pandemicznej.  Zawarte w tabeli dane stanowią informacje o 
podejmowanych przez gminne instytucje kultury działaniach związanych z ich 
funkcjonowaniem w czasie wdrażania restrykcji wynikających z sytuacji epidemicznej.  

Informacje i opis dotyczące Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej 
w Toruniu zostały uwzględnione w dziale 4 Programu, gdzie opisano Zasoby i potencjał 
turystyczny Torunia, Tabela 10 Najważniejsze instytucje/obiekty kultury w Toruniu, gdzie 
obok miejskich instytucji kultury wykazano również inne, w tym prywatne podmioty i 
instytucje, mające wpływ na rozwój toruńskiej turystyki.  ZAGADNIENIE  UJĘTE JUŻ                     
W PROJEKCIE  PROGRAMU 

Ad pkt 4.2. – Opis zostanie uzupełniony po konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
oraz Wydziałem Ekologii i Środowiska. UWZGLĘDNIONO 

Ad pkt. 4.3. – Opis zostanie uzupełniony zgodnie ze wskazaniami ujętymi w piśmie. 
UWZGLĘDNIONO 

Ad cel szczegółowy I.1. – Założeniem Programu jest wskazywanie kierunków działań, nie 
katalogu zadań do realizacji.  

Ad cel IV.2 – realizacja działań m.in. z zakresu digitalizacji zasobów muzealnych wpisuje się w 
założenia celu IV.2. tj. Wykorzystanie nowych technologii w marketingu funkcji turystycznej 
miasta.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ  W PROJEKCIE  PROGRAMU 
 

Tworzenie oraz działania w zakresie oferty edukacyjnej Muzeum wpisuje się w załażenia celu 
III.1. pkt. 20 dokumentu programowego tj. wsparcie działań wzmacniających potencjał 
turystyki edukacyjnej.  
ZAGADNIENIE UJĘTE JUŻ  W PROJEKCIE  PROGRAMU 
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Podsumowanie 
 

    Przeprowadzone konsultacje dały mieszkańcom możliwość 
wnoszenia uwag oraz opinii do projektu „Programu rozwoju turystki 
dla miasta Torunia do 2030 r.”  W trakcie konsultacji wniesiono 48 
uwag i propozycji, z których: 
- 12 zostanie uwzględnione w projekcie uchwały Rady Miasta 
Torunia w sprawie Programu (…),  
- 22 tematy zostały już ujęte w konsultowanym projekcie 
dokumentu. Projekt dokumentu,  uwzględniający uwagi 
mieszkańców, zostanie przekazany radnym Miasta Torunia. 
 
    

  
 

 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane 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 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia 



 
 

34 
 

Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 3 lutego 2022 r.  

 

Cały tekst: 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym „Programu rozwoju turystyki dla 
miasta Torunia do 2030 r.”. Odbędzie się ono 9 lutego 2022 r.   

Toruń to ważny ośrodek turystyczny na mapie Polski i Europy. Od 1997 r. zespół staromiejski wpisany 
jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Każdego roku nasze miasto odwiedzają 
tysiące turystów. Dlatego ważne jest, abyśmy posiadali realny i ambitny program rozwoju turystyki w 
naszym mieście. Dzięki niemu będziemy mieli możliwość monitorowania procesu rozwoju 
turystycznego miasta, szczególnie w odniesieniu długofalowym. 

Dotychczas obowiązująca Strategia rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020 została 
przyjęta do realizacji Uchwałą 608/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013 r. W związku z 
trwającą pandemią  jej okres obowiązywania został przedłużony do końca 2021 r. W związku z 
zakończeniem okresu jej obowiązywania, Gmina Miasta Toruń zleciła opracowanie nowego 
dokumentu, o którym teraz chcemy porozmawiać z mieszkańcami. 

Zmieniające się na wielu polach uwarunkowania rozwojowe, zarówno w światowej, jak i lokalnej 
turystyce, wskazują, że ważne dla poprawnego zarządzania turystyką w Toruniu jest przyjęcie 
koncepcji rozwoju turystyki zrównoważonej. Według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka 
zrównoważona powinna w optymalny sposób wykorzystywać zasoby przyrodnicze i kulturowe, 
respektować odrębność społeczno-kulturową oraz jednocześnie zapewniać korzyści ekonomiczne i 
społeczne wszystkim podmiotom zaangażowanym w jej rozwój. Dlatego w „Programie rozwoju 
turystyki dla miasta Torunia do 2030 r.” zaproponowano cztery obszary priorytetowe, w ramach 
których realizowany będzie nadrzędny cel tj. turystyka zrównoważona. 
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Co w ramach konsultacji?  

1. Zapoznaj się z projektem dokumentu pn. „Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 
2030 r.” 

2. Weź udział w dyżurze konsultacyjnym. 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams w 
dniu 9 lutego 2022 r. (środa), w godz. 16:00-18:00.  

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego 2021 r., do godziny 15:00. 

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch 
sposobów: 

 po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez 
zarzutu, skorzystaj z tej opcji! 

 przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie 
może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować 
aplikację Microsoft Teams). 

Aby w pełni uczestniczyć w dyżurze, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 

Napisz do nas 
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze, prześlij swoją opinię. Uwagi i wnioski do ww. projektu 
dokumentu można wnosić w terminie do 18 lutego 2022 r. drogą elektroniczną  na adres: 
konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr tel. 56 611 86 73. 

 

Do pobrania: 

 projekt dokumentu pn. „Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 r.” 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.  
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 2 lutego  2022 r.  
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Facebook, profil  Moja Starówka, 9 lutego 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Informacja na stronie www.bip.torun.pl,  2 lutego 2022 r.  
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Telewizja Toruń, 10 lutego 2022 r.  

 

 

 

 

 


