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Spotkania prezydenta z mieszkańcami
Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza wszystkich torunian zainteresowanych
sprawami miasta na coroczne spotkania, edycja 2020. Z mieszkańcami 13 okręgów
prezydent spotka się między 17 lutego i 26 marca 2020 r.
Zebrania osielowe z udziałem Prezydenta Torunia to doskonała okazja do rozmowy o potrzebach i
pomysłach torunian, związanych z funkcjonowaniem miasta. Obok prezydenta, w spotkaniach
uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych.
Jednym z punktów jest przekazanie informacji o zatwierdzonych przez radnych ustaleniach
finansowych, od których będzie zależał poziom bieżącego utrzymania miasta oraz inwestycji, w tym
także realizowanych na poszczególnych osiedlach.
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, spotkania będą się składać z dwóch części:

warsztaty tematyczne przy stolikach - zawsze od godz. 17.00
wspólne spotkanie - zawsze od godziny 18.00, podczas którego przewidziano prezentacje
informacyjne oraz dyskusję
Podczas warsztatów tematycznych torunianie mogą w niewielkich grupach omawiać ważne sprawy
osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach odbywają się z udziałem szefów działów urzędu lub
innych jednostek miejskich zajmujących się daną tematyką, w miarę możliwości uczestniczą w nich
także prezydent lub jego zastępcy. W tym roku przy stolikach będziemy rozmawiać:

o drogach i komunikacji miejskiej (MZD, WGK)
o środowisku, zieleni i jakości powietrza (WŚiE, BOM, SM)
o organizacji ruchu na czas remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego (MZD, WGK)
Podobnie jak w poprzednim roku swój stolik w czasie warsztatów tematycznych (od godz. 17.00)
będzie miała Rada Seniorów Miasta Torunia. Będzie można zasięgnąć informacji m.in. o klubach
seniora, Toruńskiej Karcie Seniora, bransoletkach życia i pudełkach życia, mieszkaniach dla osób
starszych i niepełnosprawnych, a także o innych sprawach ważnych dla środowiska seniorskiego.
Podczas tegorocznych spotkań o godz. 17:00 będą się rozpoczynać także specjalne warsztaty
ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci ze szkół podstawowych, na które obowiązują wcześniejsze
zapisy telefoniczne pod numerem 56 611 86 81 lub mailowe na adres: wksii@um.torun.pl [1].

PLAN SPOTKAŃ 2020
UWAGA!!!
Nastąpiła zmiana terminu spotkania dla osiedla PODGÓRZ
Lp.
1

2
3

Data
17.02.2020
poniedziałek

Osiedle
Stawki

ZMIANA TERMINU
PATRZ NA KONIEC
TABELI

Podgórz

24.02.2020
poniedzałek
27.02.2020

Rudak
Czerniewice

Miejsce
Szkoła Podstawowa
nr 14
ul. Hallera 79
Szkoła Podstawowa
nr 15
ul. Paderewskiego
5/11
Dom Muz
ul. Okólna 169
Szkoła Podstawowa
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Lp.

Data
czwaratek

Osiedle

Miejsce
nr 34
ul. Włocławska
237/239
Gospodarstwo
Państwa Ciuruś
ul. Wieżowa 1/5
Szkoła Podstawowa
nr 18
ul. Wyszyńskiego 1/5

4

02.03.2020
poniedziałek

Kaszczorek

5

03.03.2020
wtorek

Skarpa

6

04.03.2020
środa

Rubinkowo

7

09.03.2020
poniedziałek

Bielawy-Grębocin

8

10.03.2020
wtorek

Jakubskie-Mokre

9

12.03.2020
czwartek

Chełmińskie

10

17.03.2020
wtorek

Wrzosy

11

18.03.2020
środa

Bydgoskie

Szkoła Podstawowa
nr 13
ul. Krasińskiego
45/47

12

24.03.2020
wtorek

Staromiejskie

13

26.03.2020
czwartek

Podgórz

Zespół Szkół
Technicznych
ul. Legionów 19/25
Szkoła Podstawowa
nr 15
ul. Paderewskiego
5/11

Szkoła Podstawowa
nr 16
ul. Dziewulskiego 2
Szkoła Podstawowa
nr 35
ul. Krynicka 8
Szkoła Podstawowa
nr 2
ul. Targowa 15/17
Szkoła Podstawowa
nr 3
ul. Legionów 210
Szkoła Podstawowa
nr 9
ul. Rzepakowa 7/9

Początek warsztatów - zawsze o godzinie 17.00
Wspólne spotkanie - prezentacje i dyskusja - od godz. 18.00

Warto wiedzieć o spotkaniach
Spotkania to okazja do zapoznania się z informacjami na temat: budżetu miasta na 2020 r.;
realizowanych i zaplanowanych inwestycji, w tym drogowych; budżetu obywatelskiego i tego, co
będzie realizowane na danym osiedlu. W dyskusji mieszkańcy mają okazję do zgłaszania swoich
uwag, postulatów i pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osiedla oraz całego Torunia.
Spotkania jak zawsze mają charakter otwarty. Są okazją nie tylko do poznania najważniejszych
zamierzeń samorządu miejskiego w tym roku, ale także do dyskusji i zgłaszania wniosków. Spotkania
warsztatowe przy stolikach rozpoczynają się o godzinie 17.00. Na 18.00 przewidziano część
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prezentacyjną, a po niej dyskusję. Jak zawsze uczestnicy dostaną zestaw materiałów informacyjnych,
w tym broszurkę budżetową, zawierającą także informator urzędowy.
Podczas spotkań zawsze działa także kącik dla dzieci, gdzie najmłodsi maja zapewnioną
profesjonalna opiekę. Zajmują się nimi funkcjonariusze Straży Miejskiej lub profesjonalni animatorzy i
edukatorzy dziecięcy - w tym roku dla dzieci przygotowane zostały warsztaty
ekologiczno-przyrodnicze.
Spotkaniom tradycyjnie towarzyszy konkurs plastyczny dla dzieci toruńskich szkół. Tym razem
odbywa się pod hasłem "Moje życie w wolnym Toruniu", nawiązującym do obchodzonej w tym
roku 100. rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski. Podczas spotkań Prezydent Torunia wręcza
nagrody autorom najlepszych prac.

Organizatorzy:
Organizatorem spotkań jest Prezydent Miasta Torunia
Przygotowania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,
e-mail: wksii@um.torun.pl [1]

Do pobrania:

plakat spotkań edycji 2020 [2]

Odnośniki:
[1] mailto:wksii@um.torun.pl
[2] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2020/spotkania_2020_plakat_zmiana.pdf
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