
Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników – 

podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w 

ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. 

 

Przez kilka miesięcy osoby zainteresowane losem toruńskiej Starówki mogły 

podzielić się swoim zdaniem na temat tego jak widzą Stare Miasto wypełniając 

ankietę na stronie internetowej projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu 

RESTART www.restart.org.pl.  

Badanie trwało od sierpnia do grudnia 2011 roku. Ankietę internetową 

wypełniło 277 osób. Wśród nich 54% stanowiły kobiety, 46% mężczyźni. Ponad 

połowa osób ankietowanych, to osoby pracujące (51%) bądź prowadzące własną 

działalność gospodarczą (19%), 1/4  badanych (25%) stanowiły osoby uczące się, 

pozostałe 5% to emeryci, renciści i osoby bezrobotne. Prawie wszyscy ankietowani 

to osoby z wykształceniem średnim i wyższym, 77% stanowiły osoby z 

wykształceniem wyższym, 21% z wykształceniem średnim.  

Wśród osób wypełniających internetową ankietę dotyczącą Starego Miasta 

znaczna cześć, to osoby, które nie mieszkają na toruńskiej Starówce. Stanowią one 

aż 83% wszystkich osób biorących udział w badaniu. Świadczy to o tym, że Starówka 

jest miejscem ważnym nie tylko dla jej mieszkańców, ale przede wszystkim dla osób, 

które po prostu bywają w tej części miasta.  

 

Stare Miasto spełnia wszystkie podstawowe funkcje dla centrum miasta. Jest nie tylko 

miejscem rozrywkowo-kulturalnym ale także miejscem pracy i nauki.  

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 

23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.  

Ponad 1/3 osób biorących udział w badaniu uczy się na Starówce (32%). Największa 

część z nich studiuje w tej części miasta (15%), pozostałe osoby uczą się w szkole 

podstawowej bądź gimnazjum (9%), podobna liczba osób uczęszcza na różne kursy i 

szkolenia (6%).  



Stare Miasto to także miejsce gdzie można załatwić wiele spraw formalnych. Prawie 

1/3 ankietowanych załatwia sprawy formalne na Starówce codziennie bądź kilka 

razy w tygodniu, kolejne 28%  badanych robi to kilka razy w miesiącu. Tylko 15% 

badanych realizuje sprawy formalne na Starym Mieście raz w roku i rzadziej bądź w 

ogóle.  

Mieszkańcy Torunia odwiedzają Starówkę także robiąc zakupy. 1/3 bywalców i 

mieszkańców Starówki robi tutaj zakupy codziennie do kilku razy w tygodniu, 

podobna liczba osób (34%) robi zakupy kilka razy w miesiącu i kilka razy w roku 

(28%). Jedynie 8% ankietowanych robi zakupy na Starym Mieście rzadziej niż raz w 

roku bądź w ogóle.  

Toruńskie Stare Miasto to także ważne miejsce kulturalno-rozrywkowe. Prawie 

wszystkie osoby wypełniające ankietę wskazały, że chodzą do lokali 

gastronomicznych na Starym Mieście: 26% stołuje się tutaj codziennie lub kilka razy w 

tygodniu, 48% odwiedza lokale kilka razy w miesiącu, 21% kilka razy w roku.  

Podobną popularnością cieszą się miejsca rozrywki: puby, dyskoteki, kluby. 85% 

bywalców i mieszkańców Starówki deklaruje, że odwiedza takie miejsca. 

Częstotliwość jest jednak mniejsza niż w przypadku lokali gastronomicznych: 18% 

ankietowanych odwiedza miejsca rozrywki codziennie lub kilka razy w tygodniu, 38% 

robi to kilka razy w miesiącu, 29% kilka razy w roku.  

Równie często odwiedzane są ośrodki kulturalne na Starym Mieście: teatry, muzea, 

kina. Osoby odwiedzające kulturalne punkty na Starówce stanowią 84% badanych, z 

czego 8% korzysta z oferty kulturalnej codziennie lub kilka razy w tygodniu, 31% kilka 

razy w miesiącu, 44% kilka razy w roku.  

Starówka w największym stopniu jest jednak miejscem wypoczynku i spacerów 

mieszkańców Torunia. Wszyscy biorący udział w badaniu wskazali, że chociaż raz w 

roku (3%) spacerują po Starym Mieście. Ponad 1/3 badanych odpoczywa na 

Starówce codziennie lub kilka razy w tygodniu, 35%  spaceruje tutaj kilka razy w 

miesiącu, 25% kilka razy w roku.  



  

 

Mieszkańcy i bywalcy Starówki są zadowoleni z wyglądu Starego Miasta, stanowią 

62% wszystkich badanych, tylko 16% osób nie jest zadowolonych z wyglądu tej 

części Torunia. Jednocześnie te same osoby bardzo wysoko oceniają atrakcyjność 

Starówki. W sali od 1 do 10 największa część badanych oceniła atrakcyjność 

Starego Miasta na poziomie 7 – 23%, 8 – 21%, 6 – 14%, 9 i 5 – po 10%.  
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Jak w skali od 1 do 10 oceniłby Pan/Pani atrakcyjnośd Starówki 
dla osób podobnych do Pana/Pani?  



Osoby biorące udział w badaniu deklarują, że są zainteresowane zmianami 

dokonywanymi w obrębie toruńskiej Starówki, stanowią one 97% osób badanych. 

Ponad połowa czuje się też odpowiedzialna za to, co dzieje się na Starym Mieście 

(56%), niecała 1/3 ankietowanych nie czuje odpowiedzialności za ten obszar miasta. 

Istotne jest jednak to, że pomimo bardzo dużego zainteresowania i poczucia 

odpowiedzialności za obszar Starego Miasta jednocześnie 90% badanych czuje, że 

nie ma wpływu na decyzje podejmowane odnośnie funkcjonowania Starego Miasta.  

 

  

 

W przypadku zmian dokonywanych w obrębie Starówki prawie połowa osób 

wypełniających ankietę (46%) jest zadowolona z przebiegu dotychczasowych prac 

remontowych. Niezadowoleni stanowią 1/4 wszystkich ankietowanych. Mieszkańcy i 

bywalcy Starówki nie są zdecydowani odnośnie tego, kto powinien być 

odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących zmian w tym obszarze 

miasta, zależy to od tego, czego zmiany miałyby dotyczyć (44% wskazań). Podobna 

liczba ankietowanych wskazała, że powinien być to jeden organ decyzyjny (18%) 

lub  kilka organów decyzyjnych działających w porozumieniu ze sobą (22%). Warto 

podkreślić, że 83% badanych uważa, że planowanie wszelkich zmian i renowacji 

powinno być konsultowane z mieszkańcami. 
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Czy czuje Pan/Pani, że ma wpływ na decyzje podejmowane 
odnośnie funkcjonowania Starówki? 



  

 

Osoby biorące udział w badaniu wskazały na najbardziej palące problemy na 

Starówce. Nie można jednak mówić o jakiejś dominującej kwestii, która wymagałaby 

szczególnej poprawy. Wśród wymienianych problemów ankietowani wskazali na: 

zbyt dużą ilość banków i instytucji finansowych (55%), potrzebę urozmaicenia oferty 

kulturalno – rozrywkowej (50%), renowację budynków (48%) ale także odnowę 

wnętrz kamienic, potrzebę większej ilości miejsc parkingowych (43%) oraz 

zmniejszenia opłat za parkingi, zwiększenie liczby toalet (35%), zadbania o czystość 

(32%) także w kwestii sprzątania po czworonogach, pojawiły się także wskazania na 

potrzebę wymiany bruku (9%).  Badani wskazali również na potrzebę zwiększenia 

bezpieczeństwa w godzinach wieczornych, problemy z rosnącą liczbą 

niezagospodarowanych budynków, urozmaicenie gotyckiej przestrzeni zabytkowej 

innymi formami architektury, oraz na osoby żebrzące i zaczepiające na ulicach 

Starego Miasta.  
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Czy uważa Pan/Pani, że planowanie zmian i renowacji na 
Starówce powinno byd konsultowane z mieszkaocami?  



 

 

Poniżej kilka cytatów z ankiety obrazujących potrzeby mieszkańców odnośnie 

funkcjonowania Starego Miasta:  

„Więcej atrakcji w postaci rzeźb, instalacji, murali na Starówce. Nie tylko sam gotyk, 

który się szybko przejada”  

„Bardziej radykalny porządek z włóczącymi się i zaczepiającymi też turystów 

osobami” 

„Przeciwdziałanie narastaniu ilości chorych budynków – miejsc długotrwale 

niezamieszkałych bądź pustych lokali użytkowych”  

„Należy w pierwszej kolejności zmienić mentalność ludzi zamieszkujących starówkę” 

 

 

     Opracowanie Joanna Suchomska 

Więcej informacji na www.restart.org.pl 
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Sprawami najbardziej palącymi, wymaającymi poprawy na 
Starówce Pana/Pani zdaniem są?  


