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Termin 
 

 
10 lipca – 21 sierpnia 2020 r.  
 

 

 

Liczba 
uczestników 

 

 
1 osoba uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym on-line,  
drogą elektroniczną wpłynęły  4 uwagi, 
telefonicznie uwagi zgłosiły 3 osoby 
32 osoby wypełniły ankietę internetową. 
 
Razem ok. 40 osób 
 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta. 
 
 
 

Rynek Nowomiejski znajduje się w centrum średniowiecznego 
Nowego Miasta Torunia. Wchodzi w skład obszaru objętego 
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  W jego 
centralnej części znajduje się Kościół Ewangelicki Pw. Trójcy Świętej 
– niegdyś w tym miejscu stał Ratusz Nowomiejski, który został 
zburzony w 1818 r. Plac otoczony był gotyckimi kamienicami 
bogatych mieszczan – przedstawicieli elity rzemiosł nowomiejskich, 
głównie piwowarzy. Większość z nich uległa zniszczeniu w czasie 
pożarów oraz wojen szwedzkich i napoleońskich. Niektóre jednak 
przetrwały i stanowią wizytówkę tego miejsca. Do najbardziej 
znanych budynków należą : 

• wspomniany wcześniej kościół ewangelicki, 
• Kościół św. Jakuba – usytuowany we wschodnim narożniku, 
• Gospoda pod Modrym Fartuchem, 
• Apteka pod Złotym Lwem. 

O czym rozmawialiśmy podczas konsultacji? 

Zbieraliśmy pomysły mieszkańców na zagospodarowanie 
południowej części Rynku Nowomiejskiego. 

Jest to niewielki teren, usytuowany pomiędzy żeliwnym wozem 
(aranżacją upamiętniającą film „Prawo i pięść) a budynkiem, w 
którym mieszczą się toalety publiczne. 

Na tym etapie każdy mógł przedstawić swoje propozycje.  
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Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

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

www.konsultacje.torun.pl   
ü plakaty do samodzielnego wydruku, które można powiesić 

na klatce schodowej  

 
ü informacja przesłana do rady okręgu 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
-  10 lipca 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
- 21 lipca – 21 sierpnia 2020 r. – ankieta internetowa; zgłaszanie 

uwag drogą elektroniczną oraz telefoniczną 
-  28 lipca 2020 r. – otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami 
-  21 sierpnia 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
28 lipca 2020 r. o godz. 17.00, za pomocą  aplikacji Microsoft 
Teams, odbyło się otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami. 
Wzięła w nim udział 1 osoba. 
Na początku spotkania głos zabrała Dyrektor Biura Toruńskiego 
Centrum Miasta, Aleksandra Iżycka. Przedstawiła ona wyniki badań 
prowadzonych w ramach programu URBACT (program Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, którego celem jest wspieranie 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju miejskiego w miastach 
w całej Europie), także dla Rynku Nowomiejskiego.  
Następnie Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
Emanuel Okoń, opowiedział o planach rozwoju budynku Tumultu – 
od południowej strony Rynku będzie znajdować się wejście do 
piwnic budynku, które mają być udostępnione zwiedzającym.  
Podczas spotkania dyskutowano na temat tego, w jaki sposób 
warto zagospodarować pierzeję południową Rynku 
Nowomiejskiego, tak żeby służyła ona celom wypoczynkowo-
rekreacyjnym. Pojawiły się propozycje: 

• zaadaptowania piwnic dawnego Ratusza Nowomiejskiego 
dla celów turystycznych; dzięki temu budynek Tumutu 
stałby się miejscem atrakcyjnym także dla osób 
odwiedzających Toruń; 

• wprowadzenia zieleni na tę część Rynku, głównie drzew, 
które dają cień; 

• instalacji jakiegoś źródła wody: fontanna, pompa wodna, 
itp.; 

• instalacji elementów wyposażenia dla dzieci: urządzenia, z 
których dzieci będą mogły korzystać i które zatrzymają je 
na dłużej w tym miejscu. 

 
. 
 
 
Konsultacje internetowe i telefoniczne 
Do 21 sierpnia 2020 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną oraz zgłaszać telefoniczne. Z tej możliwości 
skorzystało 7 osób.  
32 osoby wypełniły formularz internetowy. 
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Koszty 
 

Konsultacje zostały przeprowadzone bezkosztowo 
 

 

Uwagi 
Poniżej szczegółowe zestawienie uwag, opinii i propozycji 
mieszkańców. 
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Zestawienie uwag 
 

Uwagi zgłoszone tefonicznie 

1. parasol ażurowy do wysokości 1 pietra budynku obsadzony glicynią lub innym bluszczem 
(inspiracje z Niemiec). 

2. Propozycja ulokowania tam fontanny. 

3. Minisiłownia dla dzieci/urządzenie dla dzieci – rowerek , który siłą nóg wytwarza prąd, dzieki 
czemu wprawia w ruch wiatrak, który daje chłod. 

Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

1. Wysłałem propozycję by zrobić tam "aleje osób nagrodzonych Złotą Żabą", analogicznie do tego, co 
jest przed Dworem Artusa. Rynek odwiedzają turyści więc zobaczą te nazwiska (forma do 
uzgodnienia, jak będzie to wyglądało).  
 
2.  Szanowni Panowie! 

Tym razem występuję w roli rzecznika pani Sylwii Dullin. Jak pewno panowie wiecie, pani 
Sylwia jest najstarszą mieszkanką Rynku Nowomiejskiego, chodzącą encyklopedią Nowego 
Miasta i m.in. autorką książki o rynku i okolicach. Jej przodkowie kupili kamienicę na rogu 
rynku i ul. Świętego Jakuba jeszcze w XIX wieku, pani Sylwia nadal w niej mieszka. Dla nas 
rynek jest tylko częścią miasta, dla niej miejscem bliskim sercu.  

Pani Sylwia00 nie zna się na internecie, nie może w związku z tym wziąć udziału w 
konsultacjach. Dl                                                                                                                                                                                          
Dlatego poprosiła mnie, żebym przekazał jej uwagi. Spisała je na kilku stronach, ja ograniczę 
to do kilku punktów. 

Pani Dullin bardzo ubolewa nad tym, że rynek stał się kamienną pustynią. Pamięta czasy, gdy 
na placu rosły lipy i było czym oddychać. Prosi więc, aby zredukować chociaż część 
kamiennej nawierzchni i posadzić tam kilka lip oraz innych roślin. Bardzo proszę, weźcie to 
sobie Panowie do serc. Pani Sylwia ma już 90 lat, bardzo by się ucieszyła, gdyby pod koniec 
życia mogła znów zobaczyć przez okno drzewa. 

Według jednej z koncepcji rewitalizacji placu miało tam się pojawić sporo zieleni, drewniane 
ławki i fontanna. Fontanna owszem, pojawiła się, ale na krótko. Miejsc, gdzie można 
posiedzieć i porozmawiać ze znajomymi, bardzo tam brakuje. 

Pani Sylwia postuluje także, aby obsadzić zielenią południową ścianę Tumultu. 

Zwraca również uwagę na zegary z tumultowej wieży. Każdy pokazuje inną godzinę, ten od 
południowej strony od dawna nie chodzi. 
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Oryginał, jakby co, mogę zeskanować i przesłać. 

3.   

W załączeniu przesyłam wizualizację projektu aranżacji południowej części Rynku 
Nowomiejskiego. Projekt został wykonany w 2015 roku przez Pracownię Projektów architekta 
Piotra Kozieja. Autorem wizualizacji jest  arch. Martyna Bulińska. 
Z poważaniem 
arch. Piotr Koziej 
 

 

 

4. Moim zdaniem Rynek Nowomiejski powinien pozostać miejscem dla mieszkańców, a nie turystów, 
tak, jak dziś funkcjonuje. To tu spacerują ostatni mieszkańcy starówki i tu wybierają się z dziećmi na 
spacer mieszkańcy. 
Rozmawiałam długo z panią Sylwią Dullin, nestorką placu. Moje uwagi korespondują z jej opinią, ale 
trochę je rozwinęłam. 
Pani Sylwia marzy o powrocie pachnących lip na Rynek oraz natrysku/małej fontanny, która 
funkcjonowała tu dość długo. Moim zdaniem to jest zasadne, szczególnie, że pozostało przyłącze 
wodociągowe w miejscu po "delfinie" (obok wózka). Ta cześć, fantastycznie nadaje się na 
zazielenienie, co kompozycyjnie zupełnie nie będzie się gryzło z kwestiami ekspozycji architektury, 
zresztą, będzie to rekonstrukcja przeszłości znanej z pocztówek. Zieleń będzie stanowiła tło dla frontu 
Tumultu i fajnie otworzy przestrzeń do korzystania z całości, zaprosi ludzi do wewnątrz Rynku. 
Obecnie Rynek Nowomiejski pełni jednak funkcję komunikacyjną, drogi na skróty, trasy na ul. 
Szeroką. Mieszkańcy, którzy tu bywają na stałe koncentrują się wokół wszystkiego co zielone na 
placu, korzystając również z ławek pod Tumultem, gdzie jednak pali słońce. 
Zieleń powinna tu spełniać dwie funkcje - rekreacyjną dla mieszkańców i stanowić zaplecze dla 
klientów imprez typu jarmark śniadaniowy czy festiwal foodtrucków, które się tu odbywają. 
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Zdecydowanie brakuje ławek, przyjemnych miejsc, gdzie można usiąść i na spokojnie skonsumować 
swoje zakupy. Proponuję dwa rozwiązania nawiązujące do innych niemieckich miast - Berlina i 
Weimaru. Załączam zdjęcia roślin i placów, gdzie te rozwiązania zastosowano.  
1. Baldachim z niskich ozdobnych drzew np. klonów kulistych (Gendarmenmarkt w Berlinie), 
formowanego perełkowca, karłowatych lip. Drzewa sadzone w systemie greenleaf - 
antykompresyjnym, modelującym rozrost korzeni w  taki sposób, by nie uszkadzały sieci 
podziemnych. Pod drzewami ławki półokragłe, okrągłe lub miejsce do wynajmu dla restauracji, 
pubów, barów. Koniecznie część darmowa,  
2. Pergola na wzór Weimaru (zdjęcia z ławeczką i printscreen z kamery online) - ławki pod nią, na 
pergoli pnącza typu wisteria lub winorośl pachnąca (Vitis riparia, np. odmiana "Ania"). Szczególnie 
winorośl jest tu pożądana, ponieważ nie tylko jest pszczelim pożytkiem, ale i tradycyjną rośliną 
stosowaną w tym celu w całych Prusach. Warto dodać, że sprzedawał ją również Bronisław 
Hozakowski z Torunia i często występuje w jego katalogach. 
W jaki sposób funkcjonuje plac z pergolą w Weimarze można zaobserwować na kamerze online pod 
linkiem: 
https://www.wetter.com/hd-live-webcams/deutschland/weimar-frauenplan/5134h45647466/ 
Dookoła rozmieszczone są punkty handlowo-gastronomiczne i ogródki restauracyjne, również 
rozkłada się wzdłuż ulicy i pergoli sporo foodtrucków w zależności od imprezy. Pergola i ławki służą 
klientom imprez, a na co dzień mieszkańcom, którzy sobie tu po prostu odpoczywają.  
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Uwagi przesłane za pomocą formularza internetowego 
 

• 1. Zadaszone leżakowisko Wi-fi - leżaki z dostępem do darmowego wifi wraz z 
cotygodniowymi warsztatami z nowych technologii  
2. Wodny plac zabaw dla dzieci – np.. w formie Skimpoola - https://skimshop.pl 
3. Makieta Torunia w skali 1:100 z możliwością chodzenia po niej 
4. Skansen zabytków Torunia w skali 1:25 
5. Tramwaj społecznych inicjatyw - postawienie tramwaju do zagospodarowania go przez 
NGO, co roku inna organizacja pozarządowa opiekuje się nim i jego ofertą np: kawiarnia, 
lodziarnia, warsztatownia, kino tramwajowe itp 
6. Społeczny piec do pizzy - postawienie ogólnodostępnego pieca do pizza to używania go w 
określonych godzinach pod nadzorem toruńskich pizzeri, organizowanie przy nim Święta 
Pizzy 

• Ławki dla przechodniów lub na chwilę odpoczynku wplecione w kaskady kwiatowe  
• Pamiętając, jaką radość sprawiały dzieciakom litery TRN (które tu kiedyś stały), 

proponowałabym ustawienie kilku urządzeń do zabawy, stworzenie kieszonkowego placu 
zabaw 

• Skoro budynek należy do Camerimage to może należałoby umieścić tam płyty z nazwiskami 
osób, które otrzymały w konkursie Złotą Żabę. Analogicznie do tego, co jest przed Dworem 
Artusa. Rynek odwiedza wiele osób, a ewentualny budynek Camerimage będzie za 
Jordankami i nikt tam nie zajdzie poza okresem festiwalu. 
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• Sugeruję przeznaczenie całej przestrzeni projektowej na stworzenie parku kieszonkowego w 
celu wprowadzenia zieleni w centralną część placu z dopuszczeniem małej retencji wód 
opadowych. 

• Żeby było bardziej syfiasto proponuję ustawić dodatkowe śmietniki, gdyż przy 
dotychczasowych często z rana brakuje miejsca na dokładanie kolejnych worków ze 
śmieciami. 

• Postawienie ławek wypoczynkowych wraz z dużą ilością zieleni lub stworzenie altan z 
zielenią.  

• Rozebrać kawałek kostki brukowej, posadzić piękny trawnik, krzewy, drzewa. Ogólnie 
zagospodarować pod zieleń, której brakuje w tym rejonie.  

• Moim zdaniem powinno się postawić na zieleń. Postawić donice z kwiatami które kwitną 
przez większość roku  

• Wielka pergola obrośnięta bluszczem, która pełniłaby zacienione miejsce relaksu. Natomiast 
przy okazji imprez można w niej umieścić stoliki przy których zjemy pyszności z jarmarkowych 
kramów, czy foodtrucków. 

• Drzewa w gazonach, łąka kwietnia, zielony plac 
 

• Uważam, że na Rynku Nowomiejskim brakuje drzew. Teren powinien mieć więcej zieleni. 

• Przede wszystkim na całym rynku posadzić drzewa 

• Skoro budynek należy do Camerimage to może należałoby umieścić tam płyty z nazwiskami 
osób, które otrzymały w konkursie Złotą Żabę. Analogicznie do tego, co jest przed Dworem 
Artusa. Rynek odwiedza wiele osób, a ewentualny budynek Camerimage będzie za 
Jordankami i nikt tam nie zajdzie poza okresem festiwalu.  

• Fontanna i pas zieleni. Zagospodarowanie przestrzeni roślinnością i ławeczkami - rośliny 
zapewnią cień, a zamiana kamieni/betonu na glebę przyczyni się do lepszej absorpcji wody 
deszczowej.  

• Przywrócić handel : warzywa, owoce, kwiaty itp.  
Przywrócimy w ten sposób, handlową funkcje rynku. 

• Mini park w formie miejskiej łąki z kwiatami polnymi, trawą i drzewami dającymi cień i 
ławkami + kran z woda pitna dla ludzi i zwierząt. 

• Posadzić kilka drzew. Tak na przyszłość. Resztę zawsze można zmienić.  

• Promować sztukę - dać to miejsce artystom rzeźbiarzom - tak jak w Londynie jest czwarta 
plinta (podstawa kolumny) na której znani rzeźbiarze co jakiś czas, cyklicznie prezentują 
swoje dzieła 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_plinth,_Trafalgar_Square 

• Fontanna  

• Posadzić rzepak 

• Zieleń 
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• Proponuję wstawić w tym miejscu całoroczną karuzelę taką jaką stoi w Gdańsku nad 
Motławą. Z włoskiej pracowni. Mogłaby zostać zaprojektowana z myślą o Toruniu, motywy, 
postacie etc.  

• Powinna tu się pojawić nowoczesna podświetlona fontanna. Podobna do fontanny 
Cosmopolis, ale w kształcie prostokąta i z płytką niecką wodną 

• Urządzić w Tumulcie halę targową. Nowe Miasto się dzięki temu ożywi, a sam budynek 
wreszcie się mieszkańcom miasta do czegoś przyda. 

• Więcej drzew! Kiedyś na rynku tak pięknie pachniały lipy. Rosły tam od zawsze i teraz też 
powinny wrócić. 

• Ograniczyć kamienną pustynię. Usunąć chociaż trochę kamieni, na rzecz rabatek z kwiatami i 
miejsc, w których by mogły rosnąć drzewa. 

• Na rynku miała być fontanna. Przez moment nawet była, ale szybko zniknęła. Można by było 
ją postawić np przed Modrym Fartuchem. Ujęcie wody wciąż powinno tam być, bo kiedyś w 
tym miejscu sprzedawane były ryby i po dniu targowym zawsze ta część rynku była zmywana. 

• Kiedy na rynku są jakieś imprezy, po południowej stronie przeważnie stoją tojtoje. Ani to 
ładnie nie wygląda, ani ładnie nie pachnie. Czy podczas imprez nie można by było korzystać 
z toalety publicznej, która przecież stoi tuż obok? 

• Brakuje miejsc, w których można by było posiedzieć wygodnie i w cieniu. 

• Każdy zegar na wieży Tumultu pokazuje inną godzinę, a ten po południowej stronie od bardzo 
dawna w ogóle nie działa. Naprawdę nie można nic z tym zrobić? 

• Zieleń i woda 
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Podsumowanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 

 

WNIOSKI 

Wszystkie uwagi podzielono ze względu na propozycje, które zostały w nich zamieszczone: 

1) najwięcej, bo aż połowa zgłoszonych uwag, to były propozycje nasadzenia zieleni  na terenie 
południowej części Rynku Nowomiejskiego; 

2) w drugiej kolejności uczestnicy konsultacji wskazywali na potrzebę instalacji w tym miejscu 
źródła wody – 1/4 wszystkich uwag  (fontanna, pompa wody, inne źródła);  

3)  1/8  uwag dotyczyła zaaranżowania w tej części Rynku elementów zabaw dla dzieci; 

4) 4 osoby wskazały na potrzebę ustawienia dodatkowych miejsc do siedzenia; 

5) pozostałe uwagi stanowiły bardzo różne, zwykle pojedyncze propozycje zagospodarowania terenu 
południowej pierzei Rynku Nowomiejskiego. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, łąka 
kwietna)

miejsca do siedzenia/odpoczynku 
(ławki, leżaki, siedziska)

fontanna/ źródło wody

miejsce zabaw dla dzieci, np. kieszonkowy plac 
zabaw

inne (pojedyncze propozycje)

Liczba zgłoszonych propozycji

Zestawienie propozycji zagospodarowania 
południowej części Rynku Nowomiejskiego
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
merytorycznej z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta przeprowadził 
w terminie 10 lipca – 21 sierpnia 2020 r. konsultacje społeczne 
dotyczące zagospodarowania pierzei południowej Rynku 
Nowomiejskiego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Wzięło w 
nich udział ok. 40 osób.  
Był to pierwszy etap konsultacji dla tego terenu, podczas którego 
mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje na jego 
zagospodarowanie. 
 
W ramach konsultacji mieszkańcy mięli możliwość zgłoszenia swoich 
propozycji przy pomocy formularza internetowego, poczty 
elektronicznej, telefonicznie oraz podczas spotkania otwartego on-
line. 
 
Wszystkie uwagi zgłoszone z ramach konsultacji  podzielono ze 
względu na propozycje, które zostały w nich zamieszczone: 

1) najwięcej, bo aż połowa zgłoszonych uwag, to były propozycje 
nasadzenia zieleni  na terenie południowej pierzei Rynku 
Nowomiejskiego; 

2) w drugiej kolejności uczestnicy konsultacji wskazywali na 
potrzebę instalacji w tym miejscu źródła wody – 1/4 wszystkich 
uwag  (fontanna, pompa wody, inne źródła);  

3) 1/8  uwag dotyczyła zaaranżowania w tej części Rynku 
elementów zabaw dla dzieci; 

4) 4 osoby wskazały na potrzebę ustawienia dodatkowych miejsc do 
siedzenia; 

5) pozostałe uwagi stanowiły bardzo różne, zwykle pojedyncze 
propozycje zagospodarowania terenu południowej pierzei Rynku 
Nowomiejskiego. 

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania pierzei 
południowej Rynku Nowomiejskiego harmonizują z wynikami badań 
prowadzonych w ramach programu URBATC . Wówczas uczestnicy 
warsztatów również wskazywali na konieczność  zazielenienia tego 
obszaru oraz umiejscowienia tam źródła wody. 
 
Analiza wszystkich uwag złożonych w ramach konsultacji, 
wskazuje, że mieszkańcy chcieliby, żeby południowa pierzeja 
Rynku Nowomiejskiego stała się miejscem z dużą ilością zieleni 
dającej chłód oraz jakimś wodnym  urządzeniem, np. fontanna. 
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Dodatkowo warto rozważyć montaż drobnych elementów zabaw 
dla dzieci oraz siedzisk. 
 
 
 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

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

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 10 lipca 2020 r.  

 

Cały tekst: 

Razem zaplanujmy, jak zagospodarować pierzeję południową Rynku Nowomiejskiego na cele 
wypoczynkowo-rekreacyjne. 

Rynek Nowomiejski znajduje się w centrum średniowiecznego Nowego Miasta Torunia. Wchodzi w 
skład obszaru objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  W jego centralnej części 
znajduje się Kościół Ewangelicki pw. Trójcy Świętej – niegdyś w tym miejscu stał Ratusz Nowomiejski, 
który został zburzony w 1818 r. Plac otoczony był gotyckimi kamienicami bogatych mieszczan – 
przedstawicieli elity rzemiosł nowomiejskich, głównie piwowarów. Większość z nich uległa 
zniszczeniu w czasie pożarów oraz wojen szwedzkich i napoleońskich. Niektóre jednak przetrwały i 
stanowią wizytówkę tego miejsca. Do najbardziej znanych budynków należą: wspomniany wcześniej 
kościół ewangelicki, kościół św. Jakuba – usytuowany we wschodnim narożniku, Gospoda pod 
Modrym Fartuchem i Apteka pod Złotym Lwem (źródło: http://www.toruntour.pl/3241/rynek-
nowomiejski-torun). 

O czym będziemy rozmawiać podczas konsultacji? 
Chcemy zebrać pomysły mieszkańców na zagospodarowanie południowej części Rynku 
Nowomiejskiego (zaznaczona na czerwono na mapce). 

 

 
Jest to niewielki teren, usytuowany pomiędzy żeliwnym wozem (aranżacją upamiętniającą film 
„Prawo i pięść) a budynkiem, w którym mieszczą się toalety publiczne. 
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Na tym etapie każdy może przedstawić swoje propozycje. Zebrane pomysły będą analizowane pod 
kątem  możliwości i ograniczeń związanych z zagospodarowaniem tego terenu. 
  
Co zrobić, żeby wziąć udział w konsultacjach? 
1) Kliknij TUTAJ i wypełnij formularz, w którym przedstawisz swój pomysł na zagospodarowanie tego 
terenu.   
2) Zadzwoń pod numer: 56 611 86 81 i opowiedz o swoich pomysłach. 
3) Porozmawiajmy podczas spotkania online - 28 lipca 2020 r. o godz. 17:00 – zostanie ono 
przeprowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams. 

Co zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu? 
Należy wysłać zagłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule 
wpisując „spotkanie Rynek”. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15:00 w dniu spotkania. 

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z 
dwóch sposobów: 
1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, zeby wszystko działało bez zarzutu, 
skorzystaj z tej opcji! 
lub 
2) 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 spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 
  
Chcesz poinformować swoich sąsiadów o konsultacjach? 
Wydrukuj plakat i powieś go na klatce schodowej lub wrzuć do skrzynek pocztowych. Plakat do 
pobrania tutaj. 

Na wszystkie uwagi czekamy do 21 sierpnia 2020 r. 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem 
Toruńskiego Centrum Miasta. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 10 lipca2020 r. 
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Informacje w BIP UMT, 10 lipca 2020 r. 
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Informacje na stronie torun.wyborcza.pl,   12 lipca 2020 r.  
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Informacja w Radiu PIK, 20 lipca 2020 r. 
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Informacja w Radiu Eska,  15 lipca 2020 r. 
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Informacja w  gazecie Tylko Toruń, 13 lipca 2020 r. 
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Informacja na stronie torun.naszemiasto.pl , 16 lipca 2020 r. 
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Informacje na grupie Moja Starówk@ prowadzonym przez BTCM,   27 lipca 2020 r. 

 

 

 


