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Termin 
 

 
29 kwietnia - 17 maja 2019 r.  
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
ok. 70 osób uczestniczyło w spotkaniu otwartym, 8 osób zgłosiło 
uwagi drogą mailową, 1 organizacja pozarządowa zgłosiła uwagi  
w formie papierowej 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
 
 
Odpowiadając na postulaty mieszkańców drogowcy opracowali nową 
koncepcję organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego.  
Aby wyznaczyć dodatkowe miejsca postojowe, zwiększyć 
przepustowość drogi i uporządkować ruch pojazdów, projektanci 
przygotowali propozycje projektowe, które zakładają wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego na ul. Gałczyńskiego na odcinku od al. 
700-lecia do ul. Matejki oraz wykonanie nowego odcinka drogi 
łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego jako ulicy dwukierunkowej.  
W ramach konsultacji chcieliśmy  zapytać mieszkańców, co sądzą  
o propozycji zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 ulotki przekazane mieszkańcom ul. Gałczyńskiego 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
 informacje w mediach lokalnych 
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Przebieg 
konsultacji 

 
 

                                             Ulotka promująca konsultacje społeczne  
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 29 kwietnia 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 29 kwietnia – 17 maja 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 7 maja 2019 r. – spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
- 17 maja 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie z mieszkańcami 
7 maja 2019 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami w DOMU 
ORGANIZATORA TNOiK przy ul. Czerwona Droga 8.  W pierwszej części 
spotkania projektant p. Bartosz Sokół zaprezentował główne założenia 
opracowanej propozycji - koncepcji zmiany stałej organizacji ruchu na 
ul. Gałczyńskiego. Omówił kwestie dotyczące wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego, ilości miejsc parkingowych uzyskanych w związku 
z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu. Dla zachowania 
przepustowości tego odcinka konieczne jest  wykonanie nowego 
odcinka drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego, jako ulicy 
dwukierunkowej. 
 
Mieszkańcy zgłaszali wiele uwag na spotkaniu. Większość zebranych 
wyrażała zdecydowany sprzeciw wobec propozycji przedłużenia ulicy 
Moniuszki, co argumentowali przede wszystkim koniecznością 
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wycięcia przy realizacji inwestycji drzew na tym odcinku oraz 
przybliżeniem ruchu drogowego do okien ich bloku. Wskazywali także 
na ryzyko zmniejszenia  poziomu bezpieczeństwa – tą drogą chodzą 
dzieci do szkoły.  
 
Mieszkańcy zwracali uwagę, ze w przypadku wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego ruch na ulicy Gałczyńskiego będzie zablokowany 
przez przyjeżdżające często karawany pogrzebowe.  
 
Wiele osób wskazywało, że ważne jest, aby przy wprowadzaniu zmian 
pomyśleć o seniorach i ich potrzebach – zacienionych miejscach, 
nowych nasadzeniach, żywopłotach.  

Istotną kwestią była ilość miejsc parkingowych. Pojawiały się uwagi, że 
przygotowana koncepcja nie uwzględnia rzeczywistej ilości miejsc 
parkingowych na terenie. Uwagi te nie były zasadne, gdyż koncepcja 
wskazywała na miejsca parkingowe które są zgodne z przepisami 
prawa, a nie nielegalne miejsca postojowe, z których dziś korzystają 
niektórzy mieszkańcy.  
 
Pojawiły się również postulaty, aby zmianę organizacji ruchu na 
ul. Gałczyńskiego rozważać dopiero po wybudowaniu Trasy 
Staromostowej. 
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W końcowej części spotkania, wobec niemożności ustalenia 
jednolitego stanowiska wobec proponowanych w koncepcji 
rozwiązań, zaproponowano zebranym utworzenie grupy roboczej, 
składającej się z przedstawicieli mieszkańców, Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz urzędników, która wspólnie wypracuje 
propozycje rozwiązań dotyczące kwestii poruszonych podczas 
konsultacji. Mieszkańcy przyjęli propozycję z aprobatą.   
 
 
Konsultacje internetowe 
Do 17 maja 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystało 8  osób.  
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Koszty Projekt graficzny ulotki:   400,00 zł brutto 
Wynajęcie sali na spotkanie: 369,00 zł brutto 
Usługa cateringowa na spotkaniu: 432,00 zł brutto 
Druk ulotek: 207,87 zł brutto 
Kolportaż ulotek: 92,25 zł brutto 
Razem:   1 501,12 zł brutto 

 
 

Uwagi W trakcie procesu konsultacji wpłynęło  8 uwag zgłoszonych drogą 
elektroniczną. Wiele pytań pojawiło się podczas spotkania 
konsultacyjnego. 1 uwaga wpłynęła w formie papierowej.  
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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) 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu  7 maja 2019 r.  

 

Lp. Propozycja/pytanie 
Odpowiedź udzielona na 

spotkaniu 
Stanowisko WGK 

1.  Jak ma wyglądać przedłużenie ul. Moniuszki do ul. 
Gałczyńskiego? 

Jeżeli zapadłaby taka decyzja, drzewa 
byłyby wycięte.  

Po zapoznaniu się z opiniami 
mieszkańców Urząd Miasta Torunia 
odstępuje od wykonania przedłużenia 
ul. Moniuszki i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Gałczyńskiego. 

2. Ile stanowisk zostanie zlikwidowanych tworząc łącznik do 
Gałczyńskiego? Wg mnie na ślepym odcinku ul. Moniuszki 
zostanie zlikwidowanych 8 miejsc postojowych, będą też 
zlikwidowane stanowiska od strony ul. Gałczyńskiego. 

Na odcinku ul. Moniuszki  likwidujemy 
6 .  
Przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego 
nie likwidujemy, dokładamy nowe. 
Zaproponowane rozwiązania nie 
zlikwidują miejsc parkingowych, tylko 
wzrost o 20. 

Po zapoznaniu się z opiniami 
mieszkańców Urząd Miasta Torunia 
odstępuje od wykonania przedłużenia 
ul. Moniuszki i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Gałczyńskiego. 

3. Zgłaszałem postulat jako radny przebudowy ul. 
Gałczyńskiego, stworzenia ulicy jednokierunkowej, dlatego że 
taki był postulat mieszkańców ul. Gałczyńskiego, a którym 

Jeśli Państwo nie chcą przedłużenia 
ul. Moniuszki, to tego nie zrobimy. 

Po zapoznaniu się z opiniami 
mieszkańców Urząd Miasta Torunia 
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kierunku ulica jednokierunkowa - to miało wyniknąć z 
konsultacji społecznych. Nie jestem zwolennikiem  tworzenia 
przedłużenia ul. Moniuszki, przede wszystkim dlatego, że 
mieszkańcy kupując w okolicy mieszkanie kupowali w 
przeświadczeniu, że jest to spokojne, zielone osiedle. Jeżeli 
wprowadzi się tu drogę, wartość mieszkań spadnie. 
Mieszkańcy parkują przy ul. Moniuszki, nigdy nie było z tym 
problemów. Gdy idziemy chodnikiem do cmentarza, ten 
chodnik jest zawsze zajęty, ludzie już się do tego 
przyzwyczaili. Po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego 
przy blokach powinny być miejsca postojowe prostopadłe, 
chodnik po drugiej stronie. Powinniśmy zapomnieć o 
przedłużeniu ul. Moniuszki. Powinniśmy skupić na tym, co 
najbardziej boli mieszkańców ul. Gałczyńskiego. 

odstępuje od wykonania przedłużenia 
ul. Moniuszki i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Gałczyńskiego.  

4. Jeśli przedłużymy ulicę Moniuszki i zrobimy dwukierunkową, 
to przecież jest niedaleko, szkoła -  teraz jest bezpiecznie, 
wiele dzieci tam chodzi. Nie zgadzamy się, aby przedłużyć 
Moniuszki i zrobić tam ulicę dwukierunkową. 

 Po zapoznaniu się z opiniami 
mieszkańców Urząd Miasta Torunia 
odstępuje od wykonania przedłużenia 
ul. Moniuszki i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Gałczyńskiego. 

5. Proszę uwzględnić w koncepcji miejsca postojowe, z których 
korzystają mieszkańcy, może nie spełniają one wymogów 
prawnych, ale mieszkańcy z nich korzystają i należy je 
uwzględnić w koncepcji. 

Postulaty mieszkańców dotyczyły 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych 
na ul. Gałczyńskiego, stąd miasto 
zamówiło koncepcję dotyczącą 
zwiększenia miejsc parkingowych. 

Nie można uwzględnić w koncepcji 
organizacji ruchu miejsc postojowych 
wykorzystywanych niezgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym.  

6. Analiza miejsc parkingowych jest źle zrobiona.  Analiza miejsc parkingowych jest 
wykonana w sposób poprawny. 
Projekt dotyczył ul. Gałczyńskiego i 
przedłużenia ul. Moniuszki.  

7. Mam garaż przy ul. Gałczyńskiego, najbliższy przy ul. 
Moniuszki, a jednocześnie mieszkanie przy Tuwima. Zależy mi 

 Po zapoznaniu się z opiniami 
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na dwóch rzeczach – żeby mieć dobry wjazd do garażu, żeby 
móc swobodnie wyjechać z garażu i żeby swobodnie dojechać 
do różnych miejsc. Ale mam jedno zastrzeżenie – nie podoba 
mi się usytuowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Gałczyńskiego równoległych, ponieważ ja teraz wjeżdżając do 
garażu muszę dojechać do krawężnika od strony cmentarza, 
żeby wykręcić. 
Druga sprawa – w przypadku kiedy przyjedzie karawan 
pogrzebowy i dodatkowo inne osoby, to zajmą wszystkie 
miejsca i dodatkowo uniemożliwią wjazd do garażu. Jeśli ruch 
będzie jednokierunkowy, to każdy pogrzeb zrobi totalny 
korek. Przypuszczam, że miejsca będą zajmowane od razu 
przez mieszkańców, gdy ktoś przyjedzie na cmentarz podlać 
kwiaty, nie będzie miał gdzie zaparkować.  

mieszkańców Urząd Miasta Torunia 
odstępuje od  wykonania przedłużenia 
ul. Moniuszki i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ul. 
Gałczyńskiego.  

8. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych przy al. 700-lecia. 
Przeszedłem ten odcinek i policzyłem, że jest tam 28 miejsc 
parkingowych, a 25 samochodów parkuje nielegalnie, więc 
jest tam prawie 60 miejsc. Nie widziałem tego w koncepcji. 
Powinno być co najmniej 120 miejsc, żeby jakoś odkorkować 
ulicę Gałczyńskiego. 

 Przedmiotem opracowania była ul. 
Gałczyńskiego na odcinku od ul. 
Matejki do al. 700 – lecia, a nie al. 700-
lecia. Udało się zwiększyć ilość miejsc 
parkingowych o 20 i rozlokować ruch 
przy założeniu, że udrożnimy ul. 
Moniuszki. Ulica Moniuszki nie będzie 
udrożniona, a zatem nie jest także 
możliwe wprowadzenie ruchu 
jednokierunkowego na ul. Gałczyń- 
skiego, z uwagi na znak STOP, który 
jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu z 
ul. Matejki.  

9. Czy bierzecie Państwo pod uwagę, aby zagospodarować al. 
700-lecia? Nie chcę miejsc parkingowych na mojej ulicy, a na 
al. 700-lecia jest dużo przestrzeni. Na osiedlu przy moim 
bloku jest plac, na którym są garaże. Czy nie można tam 

Wypowiedź Prezesa Spółdzielni p. 
Sławomira Konieczki: 
To miejsca stanowiące własność 
prywatną. Inwestycja wiązałaby się z 

W ramach prac grupy roboczej, która 
zostanie wybrana z grona 
mieszkańców ul. Gałczyńskiego i 
przedstawicieli Młodzieżowej Spół- 
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zrobić dwupoziomowych parkingów? wykupieniem gruntów. Ktoś musiałby 
za tę inwestycję zapłacić, jeden garaż 
to koszt ok. 40-50 tysięcy zł. 

dzielni Mieszkaniowej planuje się 
przeprowadzenie analizy możliwości 
wygospodarowania dodatkowych 
miejsc parkingowych na osiedlu. 

10. Czy spółdzielnia brała udział w pracach nad tworzeniem 
koncepcji? Może da się uzupełnić koncepcję o udział 
spółdzielni? Wówczas cała koncepcja miałaby inny wymiar.  

Wypowiedź Prezesa Spółdzielni p. 
Sławomira Konieczki: 
Nie konsultowaliśmy tego rozwiązania. 
Jedno jest pewne. Udrażnianie tego 
odcinka nie ma sensu. Zabrakło mi 
analizy ilości miejsc, bo wstępnie mówi 
się, że przybędzie 40 miejsc – nie 
zauważyłem tego. Widzę, że 
kilkanaście miejsc ubędzie. To osiedle 
było projektowane 60 lat temu. 
Wówczas idealnie spełniało swoją rolę, 
pół wieku później zrobiło się tu ciasno. 
Są miejsca, które generują dodatkowy 
ruch – Ciemna City, imprezy sportowe.  

Urząd Miasta Torunia wykonując 
koncepcję bazował na uzyskanych 
danych – badań natężenia ruchu,  
obowiązujących przepisach prawa 
wyliczeniach, które wskazywały, w jaki 
sposób można rozwiązać problem 
małej ilości miejsc parkingowych na tej 
ulicy. Przedstawiciel Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej został 
zaproszony do udziału w pracach 
grupy roboczej.  

11. Mówimy o samochodach, dla mnie ważne jest, czy miasto jest 
dla nas, czy dla samochodów. Jeśli miasto jest dla 
samochodów, to jesteśmy tutaj niepotrzebnie. Jeśli 
planowane zmiany mają się wiązać z wycinaniem drzew, to 
powinniśmy się nad tym poważnie zastanowić. Te drzewa 
podnoszą nam jakość zamieszkiwania, tworzą miejsca 
cenniejsze niż obszar bez drzew. Jeśli je wytniemy, to nie 
powstanie nic dobrego, bo wiemy, jaka jest jakość zieleni 
nasadzonej teraz w mieście. Gdy już powstanie ostateczna 
koncepcja zmiany organizacji ruchu, to powinniśmy wiedzieć, 
jak będzie zagospodarowana zieleń. Powinniśmy zadbać o 
nowe nasadzenia, np. żywopłot. 

 Po uzyskaniu opinii mieszkańców 
Urząd Miasta Torunia odstępuje od 
wykonania przedłużenia ul. Moniuszki. 
Drzewa nie będą wycięte. Sugestia 
dotycząca zagospodarowania zieleni 
zostanie przekazana Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
zarządza terenem sąsiadującym z ul. 
Gałczyńskiego.  
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12. Skwer jest bardzo ważny, a my zapominamy o seniorach. 
Ludzie wracając z targowiska siadają na ławkach. To jedyne 
miejsce, gdzie mogą usiąść i to też zostanie zabrane. Nie 
chcemy przedłużenia ul. Moniuszki.  Do dopracowania są 
ewentualnie kwestie dotyczące zwiększenia miejsc 
parkingowych na ul. Gałczyńskiego. Należy coś zrobić z 
terenem po Uniwersamie – nic tam nie ma, można zrobić 
nasadzenia? 

Teren po Uniwersamie to własność 
prywatna.  
 

Oczekiwania i sugestie  mieszkańców 
dotyczące zagospodarowania terenów 
zieleni na osiedlu zostaną przekazane 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkanio- 
wej, która zarządza terenem sąsiadują- 
cym z ul. Gałczyńskiego. Teren po Uni- 
wersamie stanowi własność prywatną, 
stąd nie ma obecnie możliwości 
zagospodarowania tego terenu przez 
miasto.  

13. Kupiłem tu mieszkanie, bo osiedle jest bardzo zielone. Nie 
życzę sobie, aby jakakolwiek zieleń była wycinana. 

 Oczekiwania i sugestie  mieszkańców 
dotyczące zagospodarowania terenów 
zieleni na osiedlu zostaną przekazane 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkanio- 
wej, która zarządza terenem sąsiadują- 
cym z ul. Gałczyńskiego. 

14. Mieszkamy przy cmentarzu. Odbywają się tutaj pogrzeby. 
Jeżeli z ul. Gałczyńskiego, która jest w zasadzie teraz 
bezpieczna, zrobimy ulicę jednokierunkową, to karawany 
pogrzebowe, które się tam zatrzymają, będą blokować 
samochody próbujące się tamtędy przemieścić.  

 Po uzyskaniu opinii mieszkańców 
Urząd Miasta Torunia odstępuje od 
wykonania przedłużenia ul. Moniuszki 
i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  

15. Mieszkam przy cmentarzu, pogrzebów jest coraz więcej, 
szczególnie w sobotę ludzie idą jednocześnie na rynek.  Zajęte 
są  przez samochody chodniki po obu stronach.  
Moja druga obawa dotyczy ul. Tuwima. Gdy będzie 
jednokierunkowa ul. Gałczyńskiego, to wszyscy ci, którzy będą 
chcieli skręcić, nie będą jechać do Kraszewskiego, żeby skręcić 
przy Cinema City. Skręcą sobie za Polo Marketem w ul. 
Moniuszki i do Tuwima. Tak będą robić wszyscy. 

 Po uzyskaniu opinii mieszkańców 
Urząd Miasta Torunia odstępuje od  
wykonania przedłużenia ul. Moniuszki 
i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego. 
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16. Dyskusja jest przedwczesna, nie mamy żadnej koncepcji jeśli 
chodzi o Trasę Staromostową, czyli mówić o rozstawieniu 
samochodów na Trasie Staromostowej jest bez sensu. Nie 
zgadzam się na jakąkolwiek koncepcję. Cokolwiek ingerujemy 
w osiedlu, które było zaplanowane 65 lat temu, to wszystko 
psujemy. Popsujemy cichą ulicę Tuwima. Jednokierunkowość 
ul. Gałczyńskiego była już zaplanowana w latach 60. Ta ulica 
miała być spokojna, bo tam się odbywają pogrzeby. 
Pomyślmy o tym, żeby zbudować parking podziemny. 
Najpierw uporządkujmy Trasę Staromostową, doły w drodze. 
Będziemy wtedy wiedzieli, co robić dalej.  

 Ulica Gałczyńskiego ma charakter ulicy 
osiedlowej, ale przy tworzeniu 
koncepcji zmiany organizacji ruchu 
rozpatrywane jest zagadnienie w 
szerokim kontekście wpływu tej ulicy 
na cały układ drogowy w mieście.  

17. Pogrzeby powinny odbywać się w odpowiedniej oprawie, a 
nie przy zatłoczonych samochodach, kiedy inni kierowcy 
trąbią. Wzdłuż cmentarza mamy 239 m długości – 
teoretycznie jest to 40 samochodów, ale przy każdej bramie 
trzeba by zrobić zatoczki wyłączone z parkowania. Zostaje 
nam 26 miejsc parkingowych. 
Kiedy zrobimy ulicę jednokierunkową, wiem, że będę miał 
potężny ruch. Gdy będę wyjeżdżał ze swojej zatoczki 
parkingowej, będę musiał się wepchać w sznur jadących 
samochodów.  
Na stronie internetowej była zamieszczona mapka, która 
niewiele mówiła o organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego Czy 
nie można narysować projektu, z którym każdy mieszkaniec 
mógłby się zapoznać.  

 Po uzyskaniu opinii mieszkańców 
Urząd Miasta Torunia odstępuje od  
wykonania przedłużenia ul. Moniuszki 
i wprowadzenia ruchu jednokierun- 
kowego na ul. Gałczyńskiego.  
Materiały publikowane na miejskiej 
stronie konsultacyjnej są przygotowy- 
wane przez projektantów. Wydział 
Komunikacji Społecznej i Informacji 
podejmie działania w celu uzyskania 
od projektantów bardziej czytelnych 
materiałów, łatwiej zrozumiałych dla 
uczestników konsultacji.  

18. Ulica Matejki już w tym momencie nie daje rady obsłużyć 
całego ruchu pojazdów, a co dopiero gdy ul. Gałczyńskiego 
będzie jednokierunkowa. Może najpierw sprawdźmy al. 700-
lecia. Ile tam zmieści się pojazdów. Raz w roku jest 1 
listopada, kiedy ul Gałczyńskiego jest zatłoczona. Co będzie, 
kiedy ulica będzie jednokierunkowa? 

 Po uzyskaniu opinii mieszkańców 
Urząd Miasta Torunia odstępuje od 
wykonania przedłużenia ul. Moniuszki 
i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
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19. Przeanalizujmy kwestię szerokości chodników. Jeżeli 
mielibyśmy uciąć kawałek trawnika, kilkadziesiąt 
centymetrów ratowałoby sytuację.  

 Urząd Miasta Torunia zwróci się do 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkanio- 
wej z propozycją wykorzystania 
chodników na terenie spółdzielni jako 
ciągów pieszych, co pozwoli na 
zagospodarowanie chodników 
miejskich przy ul. Gałczyńskiego na 
miejsca parkingowe.  

20. To wszystko są działania, które sprzyjają wzrostowi ilości 
samochodów na osiedlu. Samochodów jest za dużo. Niech 
władze miasta zaproponują działania, które będą sprzyjały 
zmniejszeniu ilości samochodów.  

Mieszkańcy kupują samochody i chcą 
nimi jeździć po toruńskich ulicach, 
a także stawiać na parkingach. Miasto 
jest więc zobowiązane zapewnić 
odpowiednie warunki drogowe, 
nowoczesne i gładkie jezdnie i miejsca 
parkingowe.  

 

 

 

I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga 
Stanowisko Wydziału Gospodarki 

Komunalnej 

1. Zauważyłem nieścisłości w proponowanej przez państwa zmianie organizacji ruchu.  
Najważniejsza - to chyba różnica między opisem a załączonym rzutem mapy z 
naniesionymi sugerowanymi kierunkami poruszania się (wg mapki przedłużenie ulicy 
Moniuszki jest jednokierunkowe). Sam pomysł wprowadzenia ruchu 

Rysunek zamieszczony na stronie internetowej 
jest poprawny. Strzałka wskazuje kierunek 
wydłużenia ulicy, a nie kierunek jazdy. 
Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
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jednokierunkowego jest dobry, jednak czy stworzenie dodatkowego skrzyżowania 
podniesie bezpieczeństwo chodzących do pobliskiej szkoły dzieci? Chciałbym 
nadmienić, że na osiedlu zrobiony został niedawno nowy plac zabaw i dzieci poruszają 
się samodzielnie na tym obszarze, który jest na tę chwilę zieloną enklawą osiedla. 
Moim zdaniem po wprowadzeniu łącznika ulic ryzyko wzrośnie.  
W załączonym planie nie wskazujecie, w jaki sposób uzyskane zostanie 40 miejsc 
parkingowych.  
Może przy okazji warto poprowadzić ścieżkę lub wyznaczyć pas rowerowy wzdłuż ulicy 
Gałczyńskiego - najlepiej dwukierunkowy. 

Torunia odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
 

2. W związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi zmiany organizacji ruchu na 
ulicy Gałczyńskiego chciałabym przestawić swoją opinię w przedmiotowym temacie. 
Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Gałczyńskiego znacznie utrudni dojazd 
mieszkańcom Osiedla Młodych do bloków znajdujących się przy ulicy Kraszewskiego 2, 
4 i 6.  
Zgodnie z przedstawionym „Projektem zmiany organizacji ruchu na ul. 
Gałczyńskiego”,  jedynymi drogami dojazdu do ww. budynków od strony ulicy Matejki 
będą: 
-  dojazd przez ruchliwą ulicę Kraszewskiego, a następnie przez wąska 
jednokierunkową ulicę Tuwima, przez którą przejazd jest często utrudniony przez 
nieprawidłowo zaparkowane pojazdy; 
-  dojazd przez ruchliwe i bardzo kolizyjne skrzyżowanie przy Placu Niepodległości. 
W związku z powyższym, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy 
Gałczyńskiego uniemożliwi mieszkańców ww. posesji swobodne poruszanie się w 
obrębie Osiedla Młodych. 
W celu zwiększenie miejsc parkingowych proponuję budowę dodatkowych miejsc 
parkingowych przy Alei 700-lecia, zarówno od strony Cinema City oraz na powierzchni 
trawników, które i tak są niszczone przez parkujące samochody. Ponadto, proponuję 
rozważyć budowę miejsc parkingowych w miejscu dawnych garaży (przedłużenie Alei 
700-lecia), w związku z nierozpoczętą inwestycją dotyczącą centrum handlowego 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
Postulat zwiększenia ilości miejsc parkingowych 
na al. 700-lecia będzie przedmiotem analizy grupy 
roboczej. Oczekiwania mieszkańców związane ze 
zwiększeniem ilości patroli zostaną przekazane 
Straży Miejskiej.  
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Solaris. 
W celu poprawienia bezpieczeństwa proponuję zwiększenie patroli Straży Miejskiej w 
obrębie ulicy Gałczyńskiego, i nakładanie mandatów na kierowców pojazdów 
parkujących w sposób nieprawidłowy oraz w miejscach niedozwolonych. 

3. Pomysł z jednokierunkową Gałczyńskiego jest dobry, natomiast przebicie Moniuszki 
(od Tuwima do Gałczyńskiego) to pomysł bardzo zły i niebezpieczny. NIE WOLNO 
wprowadzać ruchu tranzytowego, nawet lokalnie, do środka osiedla. Przebicie 
Moniuszki radykalnie pogorszy bezpieczeństwo pieszych na osiedlu, osiedle zostanie 
przecięte jezdnią, która będzie nadmiernie wykorzystywana przez kierowców spoza 
osiedla. Nie będzie służyć mieszkańcom, w każdym razie tylko niektórym. Priorytetem 
w tym miejscu ma być ruch  pieszych - nie samochodów. Urząd Miasta nie może 
ulegać naciskom tylko jednej grupy użytkowników publicznego terenu, nie jest także 
zobowiązany do tworzenia parkingów i nowych dróg. Kupno samochodu jest prywatną 
sprawą mieszkańca, a miasto nie jest z gumy. UM nie ma obowiązku zapewniania 
mieszkańcom miejsc postojowych ani garaży, zresztą popełniono już tyle błędów w tej 
materii, że czas najwyższy przestać popełniać. Przykładem są tzw. strefy zamieszkania, 
gdzie dopuszczony jest ruch pojazdów, co w praktyce oznacza, że samochody jeżdżą 
pod oknami i parkują przed budynkami tam, gdzie przedtem nie wolno było wjeżdżać 
(Rubinkowo). 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia odstępuje od  wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
 

4.  Jestem przeciwna zmianie organizacji ruchu i uczynienie z ul. Gałczyńskiego drogi 
jednokierunkowej. Zdecydowanie utrudni to dojazd do posesji, a miejsc parkingowych 
i tak za chwilę będzie brakowało. Bezpieczeństwo pieszych wg mnie i tak zostało 
poprawione ograniczeniem prędkości na tym odcinku i zamontowaniem progów 
zwalniających, więc ten argument "za" nie ma racji bytu. 
Prosiłabym o wyjaśnienie, gdyż nie bardzo dostrzegam na podstawie zamieszczonego 
projektu zmiany organizacji ruchu, jak wyglądałby dojazd i wyjazd z posesji Tuwima 13, 
czy nadal czynna byłaby droga wzdłuż Klubu Kameleon i jak wyglądałby dojazd do i od 
planowanego łącznika z ul. Gałczyńskiego? 
Będę wdzięczna za przesłanie mi wyjaśnień. 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia odstępuje od  wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
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Reasumując: jestem przeciwna zmianie organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego. 

5. Moim zdaniem ul. Gałczyńskiego potrzebuje przede wszystkim nowej nawierzchni, 
równych i wygodnych trawników, a także infrastruktury wynikającej z potrzeb osób 
odwiedzających pobliski cmentarz. Uważam, że należy zbudować toalety i 
pawilon/sklepik dla sprzedawców zniczy i kwiatów. Sprzedawanie wymienionych 
artykułów z garażu jest niedopuszczalnym, a wieloletnim standardem naszego 
cmentarza. Aha, brakuje też śmietników! 
Zgadzam się z opinią, że złym rozwiązaniem jest przedłużenie ul. Moniuszki, by 
połączyć ją z ul. Gałczyńskiego. Skutkiem będzie zabranie pieszym i mieszkańcom 
kawałka zieleni i możliwości spokojnego przejścia do przystanków komunikacji 
miejskiej znajdujących się przy ul. Kraszewskiego. Aby przechodzenie było bezpieczne i 
wygodne, należy niezwłocznie wyremontować chodniki (są dziurawe i nierówne!). Jeśli 
placyk zabaw nie jest atrakcyjny, należy go urozmaicić/wzbogacić albo przerobić na 
skwer z roślinami i ławkami. 

 
Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia  odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
Kwestia zagospodarowania terenu będzie 
przedmiotem analizy grupy roboczej.  
Kwestia dotycząca budowy toalet przy cmentarzu  
zostanie przekazana do analizy właściwym 
działom urzędu.  
 

6. Na spotkaniu konsultacyjnym dnia 7 maja 2019r. mieszkańcy Osiedla Młodych w 
liczbie ponad 100 osób wyrazili jednomyślnie zdecydowany protest przeciwko 
proponowanym zmianom. Przedstawione przez projektodawców zmiany opierały się 
na kompletnym braku rozeznania w aktualnej sytuacji na terenie planowanych zmian. 
1. argument o stworzeniu możliwości swobodnego dojazdu do Przychodni "Citomed" - 
aktualnie istnieje dojazd z 3 stron, od Al. 700-lecia, od Gałczyńskiego od strony 
Matejki, od Tuwima 
2. Przebicie ul. Moniuszki do Gałczyńskiego spowoduje - likwidację miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Moniuszki, na "ślepym" zakończeniu ul. Moniuszki i likwidację 
największego parkingu na ul. Gałczyńskiego 
3. Przebicie przejazdu z Moniuszki do Gałczyńskiego spowoduje wzmożenie ruchu 
drogowego na ul. Moniuszki od strony Kraszewskiego, co niekorzystnie wpłynie na 
bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla Młodych 
4. "Wpuszczenie" ruchu drogowego pojazdów z ul. Moniuszki w ul. Gałczyńskiego przy 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia  odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego.  
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jej ew. jednokierunkowości w stronę ul. Matejki spowoduje nakaz skrętu w lewo z ul. 
Moniuszki , a więc w stronę przeciwną do Przychodni "Citomed" (sic!) 
5. Wzmożenie ruchu pojazdów na ul. Gałczyńskiego poprzez przebicie ul. Moniuszki 
nastąpi na odcinku Gałczyńskiego o najbardziej intensywnym ruchu pieszych - 
przejście dla pieszych do ul. Morcinka, w tym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 
(dawniej nr 21) oraz osób wchodzących na  i wychodzących z Cmentarza św. Jerzego 
6. Cała ul. Gałczyńskiego po lewej stronie w kierunku ul. Matejki to miejsca 
parkingowe lub dojazdy do szeregów murowanych garaży - po tej stronie nie da się już 
wygospodarować dodatkowych miejsc parkingowych zaś likwidacji z powodu, o 
którym w pkt. 2, uległby największy parking przy tej ulicy 
7.Jednokierunkowość ul. Gałczyńskiego spowoduje brak możliwości zatrzymywania i 
czasowego parkowania konduktów pogrzebowych 
8. przebicie ul. Moniuszki do ul. Gałczyńskiego spowoduje likwidację skwerku z 
ławeczkami,  na których wypoczywają przede wszystkim mieszkańcy-seniorzy Osiedla 
Młodych i miejscem zabaw dla najmłodszych dzieci (piaskownica). 
Reasumując - planowane zmiany w żaden sposób nie usprawnią ruchu pojazdów, 
zagrożą bezpieczeństwu pieszych przyczynią się do likwidacji istniejących miejsc 
parkingowych w liczbie przekraczającej ew. nowe miejsca parkingowe, nie przyczynią 
się do swobodniejszego dojazdu do Przychodni "Citomed", wręcz go utrudnią - patrz 
pkt. 4 

7. W związku z przedstawionym projektem zmian w ruchu na Gałczyńskiego zgłaszam 
stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian. Poniżej wskazuje swoje uwagi: 
1. Głównym problemem Osiedla Młodych jest brak miejsc postojowych na Starówce, 
w okolicy rynku, cmentarza, Cinema City. Gdyby wskazane lokalizacje posiadały 
dedykowane parkingi z odpowiednią ilością miejsc parkingowych, mieszkańcy osiedla 
nie mieliby problemu z parkowaniem właśnie na osiedlu. 
2. Odnosząc się do stwierdzenia, iż opracowany projekt prowadzi do zwiększenia 
przepustowości drogi i uporządkowania ruchu pojazdów, zaznaczyć należy, iż ul. 
Gałczyńskiego, a w szczególności ul. Moniuszki są to ulice spokojne pod kątem 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia  odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego. Urząd Miasta Torunia 
zwróci się do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszka- 
niowej z propozycją wykorzystania chodników na 
terenie spółdzielni jako ciągów pieszych, co 
pozwoli z kolei zagospodarować chodniki miejskie 
w ul. Gałczyńskiego na miejsca parkingowe. 
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częstotliwości ruchu i takie powinny właśnie pozostać. Są to ulice "osiedlowe", którędy 
również mogą bez obaw przemieszczać się dzieci uczęszczające do szkoły przy ul. 
Morcinka.  
3. W sposób oczywisty wykonanie odcinka drogi łączącej ul. Tuwima z ul. 
Gałczyńskiego (innymi słowy przedłużenie ulicy Moniuszki) jako ulicy dwukierunkowej 
skutkować będzie wzmożonym ruchem, stworzy się kierowcom po prostu nowy skrót, 
który jest całkowicie niepotrzebny. Nagle spokojna uliczka osiedlowa stanie się 
ruchliwą ulicą, co oznaczałoby, że skutek będzie znacząco odmienny od zamierzonego.  
4. Na Osiedlu mieszka przecież dużo ludzi starszych oraz dzieci, wykonanie łącznika 
zmniejszy bezpieczeństwo na Osiedlu, stanowić będzie naturalny skrót z mostu do ul. 
Bema, zatem jak to się ma do planów wykonania Trasy Staromiejskiej poprzez 
przedłużenie Alei 700-lecia. 
5. Kwestia terenów zielonych, skweru przy ul. Moniuszki. Zaletami osiedli powstałych 
w czasach PRL jest większa odległość między budynkami w porównaniu do 
nowopowstających osiedli, więcej zieleni, drzew. Świadome usuwanie terenów 
zielonych w centrum miasta zdaje się nie mieć logicznego wytłumaczenia. 
6. Prostszym i zapewne tańszym rozwiązaniem jest zagospodarowanie obecnie 
dostępnego terenu poprzez stworzenie miejsc parkingowych, np. tam gdzie 
mieszkańcy parkują równolegle, umożliwić parkowanie prostopadłe. 

 

8. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kraszewskiego20-22a w Toruniu wyraża 
jednoznaczny, stanowczy sprzeciw dotyczący projektu wykonania nowego odcinka 
drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego tzw. łącznika na ul Moniuszki. 
Sprzeciw argumentujemy: 
- uzasadnioną obawą o nasze bezpieczeństwo, utrudnienie wyjazdu z posesji , 
zwiększenie hałasu, zwiększenie poziomu smogu 
- brakiem naszej zgody na wycinkę drzew w alei lipowej na ul. Moniuszki pod nowe 
miejsca parkingowe, ilość drzew w naszej okolicy zmniejszyła się już w sposób 
drastyczny 
-brakiem zgody na likwidację placu zabaw i zielonego skwerka z ławeczkami, który od 

Po uzyskaniu opinii mieszkańców Urząd Miasta 
Torunia  odstępuje od wykonania przedłużenia ul. 
Moniuszki i wprowadzenia ruchu jednokierunko- 
wego na ul. Gałczyńskiego. Drzewa nie zostaną 
wycięte.  
Na stronie internetowej poświęconej 
konsultacjom społecznym w Toruniu załączono 
rysunek koncepcyjny uwzględniający wykonanie 
odcinka łączącego ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego, 
jak również  treść, która informowała 
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lat służy naszym mieszkańcom. 
Dodatkowo informujemy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd na stronie 
www.konsultacje.torun.pl i na ulotce "Zmiana organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego" 
gdzie, mamy wrażenie celowo, pominięto informacje o zmianach dotyczących 
ul. Moniuszki. 
Podsumowując, jeszcze raz wyrażamy sprzeciw wobec wycinki drzew i likwidacji placu 
zabaw. 

mieszkańców, że  „aby wyznaczyć dodatkowe 
miejsca postojowe, zwiększyć przepustowość 
drogi i uporządkować ruch pojazdów, projektanci 
przygotowali propozycje projektowe, które 
zakładają (…) wykonanie nowego odcinka drogi 
łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego jako ulicy 
dwukierunkowej”. Ulotka, która została 
przekazana mieszkańcom ul. Gałczyńskiego, 
podobnie jak inne materiały informacyjne tego 
typu, z założenia nie zawiera bardzo 
szczegółowych informacji związanych z 
planowaną inwestycją, ale odsyła do źródła 
zawierającego szczegóły planowanego 
przedsięwzięcia (w tym przypadku do strony 
internetowej).  
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Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń 
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Podsumowanie 
 

 
Podczas I etapu konsultacji społecznych „Zmiany w ruchu na 
Gałczyńskiego” mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii 
dotyczących proponowanych zmian w organizacji ruchu na tej ulicy. 
Uczestnicy konsultacji wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec 
planów budowy przedłużenia ul. Moniuszki i związanej z tym 
wycinki drzew. Mieszkańcy obawiają się także, że wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego spowoduje zablokowanie 
ul. Gałczyńskiego, przy której często parkują karawany pogrzebowe. 
Jednocześnie mieszkańcy widzą potrzebę zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych na osiedlu.  
 
W związku z powyższym Urząd Miasta Torunia zdecydował  
o odstąpieniu od planów wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
na ul. Gałczyńskiego. W celu wypracowania rozwiązań, które będą 
satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych, zostanie 
powołana grupa robocza, składająca się z przedstawicieli 
mieszkańców, Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
urzędników.  
 
W II etapie konsultacji społecznych zadaniem grupy roboczej będzie 
omówienie głównych kwestii poruszonych w trakcie I etapu 
konsultacji i przeanalizowanie możliwości zagospodarowania 
terenów zieleni na osiedlu oraz zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych na ul. Gałczyńskiego.  

  

 
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 Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Torunia 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 1 maja  2019 r.  

 

 

 

cały tekst:  

Na zlecenie Urzędu Miasta Torunia drogowcy opracowali nową koncepcję organizacji 
ruchu na ul. Gałczyńskiego. Chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o tej propozycji. 
Ulica Gałczyńskiego to ulica jednojezdniowa, znajduje się pomiędzy ul. Gen. Józefa Bema i al. 
700-lecia Torunia. Aby wyznaczyć dodatkowe miejsca postojowe, zwiększyć przepustowość 
drogi i uporządkować ruch pojazdów, projektanci przygotowali propozycje projektowe, które 
zakładają: 

 wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gałczyńskiego na odcinku od al. 700-lecia do 
ul. Matejki, 

 wykonanie nowego odcinka drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego jako ulicy 
dwukierunkowej. 

Proponowane zmiany przyniosą : 
 zwiększenie ilości miejsc parkingowych na ul. Gałczyńskiego o ok. 40, 
 pozyskanie ok. dziesięciu nowych miejsc postojowych na łączniku pomiędzy ul. Tuwima i ul. 

Gałczyńskiego, 
 poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. 

W ramach konsultacji chcemy pokazać mieszkańcom zaplanowane zmiany i zebrać uwagi - 
jeszcze przed ich wprowadzeniem w życie. 
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------------------------------------------------------------------ 
Zapraszamy na spotkanie 
7 maja 2019 r. (wtorek), o godzinie 17.00 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
DOM ORGANIZATORA w Toruniu 
ul. Czerwona Droga 8 
------------------------------------------------------------------ 
Napisz do nas: 
Jeżeli nie możesz być na spotkaniu, prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl 
Na uwagi czekamy do 17 maja 2019 r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Do pobrania: 
Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego  
 

 
Data publikacji: 2019-05-01
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Strona www.bip.torun.pl, 30 kwietnia 2019 r.  
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Strona www.konsultacje.torun.pl, 29 kwietnia 2019 r.  
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Strona www.tylkotorun.pl , 4 maja 2019 r.  
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Strona www.ddtorun.pl, 4 maja 2019 r.  
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Radio ESKA, 5 maja 2019 r.  
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Strona  www.torun.naszemiasto.pl, 6 maja 2019 r.  
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Facebook, profil Mój Toruń, 6 maja 2019 r.  
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Strona www.torun.wyborcza.pl, 6 maja 2019 r.  
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Strona  www.rowerowytorun.pl, 16 maja 2019 r.  

 

 

 


