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12. Bella Skyway Festival – najważniejsze liczby

 �25 świetlnych instalacji w 3 strefach, które obejrzało prawie 70.000 widzów
 �2 koncerty live na portalu Facebook, w których uczestniczyło OKOŁO 3.000 widzów
 �2 relacje na kanale YouTube National Geographic Polska, które obejrzało przeszło 50.000 widzów
 � łączna ilość informacji o festiwalu: 1.505 informacji
 �szacunkowy ekwiwalent reklamowy: 4.579.729 (stan na dzień 27.08.2021 r.)

 � łączna ilość interakcji w social mediach: 13.064, w tym: 12.007 polubień, 564 komentarzy, 493 udostępnienia  
(stan na dzień 27.08.2021 r.)

 �Wartość dotarcia informacji na przestrzeni czasu: 10.937.751 wyświetleń informacji (stan na 27.08.2021)*

 �1200 samochodów na parkingach buforowych

*szacunkowe dane Instytutu Monitorowania Mediów (dla łącznej ilości informacji, ekwiwalentu, interakcji).
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Podsumowanie dyskusji o BELLA SKYWAY 2021 w badanym okresie
W analizowanym okresie w sieci zamieszczono niespełna 3.8 tys. opinii i komentarzy dotyczących festiwalu. Łącznie wygenerowane interakcje pozwalają oszacować potencjalny poziom
dotarcia do odbiorcy w okolicach 4,2 mln kontaktów. W badanym okresie zamieszczono też 163 publikacje redakcyjne. Wskaźnik wizerunkowy Brand Health Index uplasował się na poziomie +0,61 
na skali od 0 do 1 (czyli korzystnie). Odnotowano w toku analiz ponad 39 tys. różnego rodzaju interakcji. Najaktywniej internauci udzielali się na Facebooku oraz na portalach informacyjnych.

3 776
WYPOWIEDZI
W SIECI

39,2 tys.
INTERAKCJI
W SIECI

W TYM 163
PUBLIKACJE
REDAKCYJNE

4,2 mln
POTENCJALNE
DOTARCIE

BRAND HEALTH INDEX
+0,61 w skali od 0 do 1

UDZIAŁ

MIEJSC DYSKUSJI

W PRZEKAZIE

Facebook; 
3146; 83%

Portale, 
fora, blogi; 

491; 13%

Twitter; 92; 
3%

YouTube; 
31; 1%

Instagram; 
16; 0%

Podsumowanie dyskusji o 12. Bella Skyway Festival
(w okresie od 1 do 27 sierpnia 2027)
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WYPOWIEDZI POTENCJALNY ZASIĘG

Natężenie dyskusji na temat BELLA SKYWAY 2021 oraz potencjalny zasięg
Bella Skyway 2021

Podsumowanie dyskusji o 12. Bella Skyway Festival
(w okresie od 1 do 27 sierpnia 2027)



2 koncerty live na portalu Facebook

ZOBACZ
TRANSMISJĘ

ZOBACZ
TRANSMISJĘ

https://fb.watch/7KXKvPkuCx/
https://fb.watch/7KXErZ1-pD/


W tym trudnym roku National Geographic postawiło na bezpośredni kontakt z widzami, angażując ich w materiały internetowe.
W ramach działań podczas festiwalu zrealizowano aż dwa materiały – live z wydarzenia oraz filmową relację – oba materiały 
ukazały się na kanale YouTube National Geographic Polska.
Wyświetleń transmisji live (stan na 27.08.2021): ponad 50.000 wyświetleń
Wyświetleń relacji (stan na 27.08.2021): ponad 6.000 wyświetleń
Relacje poprzedziło 400 spotów zapowiadających festiwal, 
emitowanych na kanałach grupy National Geographic.

 
Obecność w National Geographic

https://youtu.be/jHJgOzIRzkw
https://youtu.be/-b5dNBAjDxM


 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



 
Wybrane zdjęcia z wydarzenia



Stopka logotypowa festiwalu 

PARKINGI BUFOROWE
A. UNIWERSYTET
Gagarina — aula UMK: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon

•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 4 do przystanku Odrodzenia — 
co 10 minut.

•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 
do g. 00.25.

B. PLAC CYRKOWY
Przy Skarpie: dojazd z autostrady A1 oraz kierunków Poznań i Włocławek

•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 — co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 

do g. 00.29.

CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ
Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej (do 5 osób) od g. 18.00 do g. 01.00 na powyższych 
liniach. Parkingi są niestrzeżone i czynne od g. 18.00 do g. 00.30.

DODATKOWE KURSY MZK
DOJAZD NA FESTIWAL Z WRZOSÓW ORAZ RUBINKOWA

•  Linia 27 z pętli Wrzosy I o g. 20.00 i 20.20 — tylko do przystanku 
Aleja Solidarności.

• Linia 30 z przystanku Rubinkowo II o g. 20.05 i 20.15.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU ALEJA SOLIDARNOŚCI
•  Linia 11 (piątek–sobota: 111) w kierunku Czerniewic o g. 23.15 i 00.15.
•  Linia 20 (piątek–sobota: 120) w kierunku Podgórza o godz. 23.15 i 00.15.
•  Linia 27 w kierunku Wrzosów o g. 23.15 i 00.15.

Uwaga — w piątek i sobotę (20–21 sierpnia) w kierunku Podgórza 
i Czerniewic autobusy linii 111 i 120 pojadą mostem gen. Elżbiety Zawackiej.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU PLAC ŚWIĘTEJ KATARZYNY
•  Linia 30 w kierunku osiedla Nad Strugą o g. 23.15 i 00.15.

UWAGA — WAŻNE INFORMACJE
•   Pomimo utrudnień w ruchu, mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego będą mogli 

pieszo bez problemów dostać się do swoich posesji.
•   Posiadaczy samochodów informujemy o braku możliwości wjazdu oraz 

wyjazdu ze stref festiwalu, od g. 19.30 do g. 01.00 w nocy.

WWW.BELLASKYWAY.PL

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

WYŁĄCZENIA ULIC Z RUCHU 
17–21.08.2021: OD 19.30 DO 01.00
STREFA 1 – DOLINA MARZEŃ

•   Park Dolina Marzeń zostaie zamknięty w dniach 8–27 sierpnia.
•   Dla ruchu samochodowego zostanie zamknięta aleja 500-lecia Torunia od 

skrzyżowania z Bulwarem Filadelfijskim do skrzyżowania z ul. Chopina.

STREFA 2 – PLAC RAPACKIEGO
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   W dniach 8–23 sierpnia może nastąpić częściowe wyłączenie 

z użytkowania placu Rapackiego ze względu na montaż i demontaż sprzętu. 
Ruch pieszy na placu będzie się odbywał bez większych utrudnień.

•   Dla ruchu samochodowego i pieszego zamknięte będą ulice:
   •  Fosa Staromiejska (odcinek od Wałów gen. Sikorskiego do ul. Piekary 

oraz odcinek wzdłuż Collegium Minus UMK do ul. Pod Krzywą Wieżą),
  • Pod Krzywą Wieżą — zalecamy przejazd ul. Rabiańską,
  • Kopernika (odcinek pomiędzy al. św. Jana Pawła II a ul. Piekary).

•   Zmiany w ruchu pieszym: www.bellaskyway.pl/organizacja.

STREFA 3 – ZAMEK KRZYŻACKI
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   Zamknięta zostanie ul. Przedzamcze.
•   Zamknięty zostanie teren okalający Zamek Krzyżacki od strony Wisły 

ograniczony zewnętrznym murem.



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

PARKINGI BUFOROWE
A. UNIWERSYTET
Gagarina — aula UMK: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon

•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 4 do przystanku Odrodzenia — 
co 10 minut.

•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 
do g. 00.25.

B. PLAC CYRKOWY
Przy Skarpie: dojazd z autostrady A1 oraz kierunków Poznań i Włocławek

•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 — co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 

do g. 00.29.

CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ
Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej (do 5 osób) od g. 18.00 do g. 01.00 na powyższych 
liniach. Parkingi są niestrzeżone i czynne od g. 18.00 do g. 00.30.

DODATKOWE KURSY MZK
DOJAZD NA FESTIWAL Z WRZOSÓW ORAZ RUBINKOWA

•  Linia 27 z pętli Wrzosy I o g. 20.00 i 20.20 — tylko do przystanku 
Aleja Solidarności.

• Linia 30 z przystanku Rubinkowo II o g. 20.05 i 20.15.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU ALEJA SOLIDARNOŚCI
•  Linia 11 (piątek–sobota: 111) w kierunku Czerniewic o g. 23.15 i 00.15.
•  Linia 20 (piątek–sobota: 120) w kierunku Podgórza o godz. 23.15 i 00.15.
•  Linia 27 w kierunku Wrzosów o g. 23.15 i 00.15.

Uwaga — w piątek i sobotę (20–21 sierpnia) w kierunku Podgórza 
i Czerniewic autobusy linii 111 i 120 pojadą mostem gen. Elżbiety Zawackiej.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU PLAC ŚWIĘTEJ KATARZYNY
•  Linia 30 w kierunku osiedla Nad Strugą o g. 23.15 i 00.15.

UWAGA — WAŻNE INFORMACJE
•   Pomimo utrudnień w ruchu, mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego będą mogli 

pieszo bez problemów dostać się do swoich posesji.
•   Posiadaczy samochodów informujemy o braku możliwości wjazdu oraz 

wyjazdu ze stref festiwalu, od g. 19.30 do g. 01.00 w nocy.

WWW.BELLASKYWAY.PL

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

WYŁĄCZENIA ULIC Z RUCHU 
17–21.08.2021: OD 19.30 DO 01.00
STREFA 1 – DOLINA MARZEŃ

•   Park Dolina Marzeń zostaie zamknięty w dniach 8–27 sierpnia.
•   Dla ruchu samochodowego zostanie zamknięta aleja 500-lecia Torunia od 

skrzyżowania z Bulwarem Filadelfijskim do skrzyżowania z ul. Chopina.

STREFA 2 – PLAC RAPACKIEGO
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   W dniach 8–23 sierpnia może nastąpić częściowe wyłączenie 

z użytkowania placu Rapackiego ze względu na montaż i demontaż sprzętu. 
Ruch pieszy na placu będzie się odbywał bez większych utrudnień.

•   Dla ruchu samochodowego i pieszego zamknięte będą ulice:
   •  Fosa Staromiejska (odcinek od Wałów gen. Sikorskiego do ul. Piekary 

oraz odcinek wzdłuż Collegium Minus UMK do ul. Pod Krzywą Wieżą),
  • Pod Krzywą Wieżą — zalecamy przejazd ul. Rabiańską,
  • Kopernika (odcinek pomiędzy al. św. Jana Pawła II a ul. Piekary).

•   Zmiany w ruchu pieszym: www.bellaskyway.pl/organizacja.

STREFA 3 – ZAMEK KRZYŻACKI
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   Zamknięta zostanie ul. Przedzamcze.
•   Zamknięty zostanie teren okalający Zamek Krzyżacki od strony Wisły 

ograniczony zewnętrznym murem.



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

PARKINGI BUFOROWE
A. UNIWERSYTET
Gagarina — aula UMK: dojazd z kierunku Bydgoszcz-Fordon
•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 4 do przystanku Odrodzenia — 

co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 

do g. 00.25.

B. PLAC CYRKOWY
Przy Skarpie: dojazd z autostrady A1 oraz kierunków Poznań i Włocławek
•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 — co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N z przystanku Aleja Solidarności 

do g. 00.29.

CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ
Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej (do 5 osób) od g. 18.00 do g. 01.00 na powyższych 
liniach. Parkingi są niestrzeżone i czynne od g. 18.00 do g. 00.30.

DODATKOWE KURSY MZK
DOJAZD NA FESTIWAL Z WRZOSÓW ORAZ RUBINKOWA
•  Linia 27 z pętli Wrzosy I o g. 20.00 i 20.20 — tylko do przystanku 

Aleja Solidarności.
• Linia 30 z przystanku Rubinkowo II o g. 20.05 i 20.15.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU ALEJA SOLIDARNOŚCI
•  Linia 11 (piątek–sobota: 111) w kierunku Czerniewic o g. 23.15 i 00.15.
•  Linia 20 (piątek–sobota: 120) w kierunku Podgórza o godz. 23.15 i 00.15.
•  Linia 27 w kierunku Wrzosów o g. 23.15 i 00.15.

Uwaga — w piątek i sobotę (20–21 sierpnia) w kierunku Podgórza 
i Czerniewic autobusy linii 111 i 120 pojadą mostem gen. Elżbiety Zawackiej.

POWRÓT Z FESTIWALU Z PRZYSTANKU PLAC ŚWIĘTEJ KATARZYNY
•  Linia 30 w kierunku osiedla Nad Strugą o g. 23.15 i 00.15.

UWAGA — WAŻNE INFORMACJE
•   Pomimo utrudnień w ruchu, mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego będą 

mogli pieszo bez problemów dostać się do swoich posesji.
•   Posiadaczy samochodów informujemy o braku możliwości wjazdu oraz 

wyjazdu ze stref podczas festiwalu, od g. 19.30 do g. 01.00 w nocy.

WYŁĄCZENIA ULIC Z RUCHU 
17–21.08.2021: OD 19.30 DO 01.00
STREFA 1 – DOLINA MARZEŃ
•   Park Dolina Marzeń będzie całkowicie zamknięty dla spacerowiczów 

w dniach 8–27 sierpnia ze względu na montaż i demontaż instalacji.
•   Dla ruchu samochodowego będzie zamknięta aleja 500-lecia Torunia od 

skrzyżowania z Bulwarem Filadelfijskim do skrzyżowania z ul. Chopina.

STREFA 2 – PLAC RAPACKIEGO
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   W dniach 8–23 sierpnia może nastąpić częściowe wyłączenie 

z użytkowania części placu Rapackiego ze względu na montaż 
i demontaż sprzętu. Niemniej, ruch pieszy na placu Rapackiego będzie się 
odbywał bez większych utrudnień.

•   Dla ruchu samochodowego i pieszego zamknięte będą ulice:
     •   Fosa Staromiejska (odcinek od Wałów gen. Sikorskiego do ul. Piekary 

oraz odcinek wzdłuż Collegium Minus UMK do ul. Pod Krzywą Wieżą),
     •   ul. Pod Krzywą Wieżą — zalecamy przejazd ul. Rabiańską,
     •   ul. Kopernika (odcinek pomiędzy al. św. Jana Pawła II a ul. Piekary).
•   Nastąpią zmiany w ruchu pieszym oznaczone na mapie poniżej.

STREFA 3 – ZAMEK KRZYŻACKI
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego.
•   Zamknięta zostanie ul. Przedzamcze.
•   Zamknięty zostanie teren okalający Zamek Krzyżacki od strony Wisły 

ograniczony zewnętrznym murem.

12. BELLA SKYWAY FESTIVAL
17–21.08.2021 • TORUŃ, WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE • BELLASKYWAY.PL



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne

PARKINGI BUFOROWE
A. UNIWERSYTET • Gagarina — aula UMK
•  Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 4 do 

przystanku Odrodzenia — co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N 

z przystanku Aleja Solidarności do g. 00.25.

B. PLAC CYRKOWY • Przy Skarpie
•   Dojazd na festiwal tramwajami linii 1 — 

co 10 minut.
•  Powrót na parking tramwajami linii 1 i 1N 

z przystanku Aleja Solidarności do g. 00.29.

DODATKOWE KURSY MZK
DOJAZD Z WRZOSÓW ORAZ RUBINKOWA
•  Linia 27 z pętli Wrzosy I o g. 20.00 i 20.20 — 

tylko do przystanku Aleja Solidarności.
•  Linia 30 z przystanku Rubinkowo II o g. 20.05 

i 20.15.

POWRÓT Z PRZYSTANKU ALEJA SOLIDARNOŚCI
•  Linia 11 (piątek–sobota: 111) w kierunku 

Czerniewic o g. 23.15 i 00.15.
•  Linia 20 (piątek–sobota: 120) w kierunku 

Podgórza o godz. 23.15 i 00.15.
•  Linia 27 w kierunku Wrzosów o g. 23.15 i 00.15.

W piątek i sobotę (20–21 sierpnia) autobusy linii 
111 i 120 pojadą mostem gen. Elżbiety Zawackiej.

POWRÓT Z PRZYSTANKU PLAC ŚW. KATARZYNY
•  Linia 30 w kierunku osiedla Nad Strugą 

o g. 23.15 i 00.15.

WAŻNE INFORMACJE
•   Pomimo utrudnień w ruchu, mieszkańcy 

Zespołu Staromiejskiego będą mogli pieszo bez 
problemów dostać się do swoich posesji.

•   Posiadaczy samochodów informujemy o braku 
możliwości wjazdu oraz wyjazdu ze stref 
festiwalu, od g. 19.30 do g. 01.00 w nocy.

WYŁĄCZENIA ULIC Z RUCHU 
17–21.08.2021: 
OD 19.30 DO 01.00
STREFA 1 – DOLINA MARZEŃ
•   Park Dolina Marzeń będzie całkowicie 

zamknięty dla spacerowiczów w dniach 
8–27 sierpnia ze względu na montaż 
i  demontaż instalacji.

•   Dla ruchu samochodowego będzie zamknięta 
aleja 500-lecia Torunia od skrzyżowania 
z Bulwarem Filadelfijskim do skrzyżowania 
z ul. Chopina.

STREFA 2 – PLAC RAPACKIEGO
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu 

samochodowego i pieszego.
•   W dniach 8–23 sierpnia może nastąpić 

częściowe wyłączenie z użytkowania części 
placu Rapackiego ze względu na montaż 
i demontaż sprzętu. Niemniej, ruch pieszy na 
placu Rapackiego będzie się odbywał bez 
większych utrudnień.

•   Dla ruchu samochodowego i pieszego 
zamknięte będą ulice:

     •   Fosa Staromiejska (odcinek od Wałów gen. 
Sikorskiego do ul. Piekary oraz odcinek 
wzdłuż Collegium Minus UMK do ul. Pod 
Krzywą Wieżą),

     •   ul. Pod Krzywą Wieżą — zalecamy przejazd 
ul. Rabiańską,

     •   ul. Kopernika (odcinek pomiędzy al. św. Jana 
Pawła II a ul. Piekary).

•   Nastąpią zmiany w ruchu pieszym oznaczone 
na mapie znajdującej się na kolejnej stronie.

STREFA 3 – ZAMEK KRZYŻACKI
•   Strefa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu 

samochodowego i pieszego.
•   Zamknięta zostanie ul. Przedzamcze.
•   Zamknięty zostanie teren okalający Zamek 

Krzyżacki od strony Wisły ograniczony 
zewnętrznym murem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 12. BELLA SKYWAY FESTIVAL W TORUNIU (17–21.08.2021)

CENA BILETU PARKINGOWEGO: 5 ZŁ
Bilet — wraz z paragonem — uprawnia do 
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej 
(do 5 osób) od 18.00 do 01.00 na powyższych 
liniach autobusowych i tramwajowych. Parkingi 
są niestrzeżone i czynne od 18.00 do 00.30.



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Przykłady ekspozycji materiałów promocyjnych i informacyjnych



Przykłady ekspozycji materiałów promocyjnych i informacyjnych



Przykłady ekspozycji materiałów promocyjnych i informacyjnych



Ekspozycja sponsorów - wybrane przykłady



Ekspozycja sponsorów - wybrane przykłady



Serwis internetowy 12. Bella Skyway Festival



Serwis internetowy 12. Bella Skyway Festival
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Gazeta Pomorska Wiadomości Toruń Tak będzie na Bella… 

Wąbrzeźno Żnin 

Tak będzie na Bella Skyway Festival 2021. Mamy 

zdjęcia z prób instalacji! Znamy program i atrakcje 

Mirosława Kruczkiewicz-Siebers 14 sierpnia 2021, 13:07 

Wideo 

Trwają przygotowania do Bella Skyway Festival 2021 w Toruniu. Zobaczcie jak wyglądają pierwsze instalacje po zmroku >>>>> Grzegorz 

Olkowski 

Zobacz galerię 
(28 zdjęć) 

Dwunasta edycja toruńskiego festiwalu światła rozpocznie się we wtorek 17 sierpnia i potrwa do soboty 

21 sierpnia. 
Najnowsze 

Reklama 

Co 16.08.2021 pojawiło się na 

Twitterze Polskiej Policji? 

Paragony grozy to nic w 

porównaniu z kosztem 

noclegów! Ile nad 

Bałtykiem? 

Paskudne żylaki znikają 

nawet w 14 dni, a pajączki w 

7! Wystarczy codziennie Rusza Bella Skyway Festival 2021 w Toruniu 
rano... 

Mecz 2. kolejki 4. ligi - Lider 
- Przygotowania idą pełną parą. Rozpoczęły się już montaże instalacji i spacerując Włocławek - Sportis 

Łochowo [zdjęcia, wideo] wieczorem po Toruniu można natknąć się na świecące elementy. Przed nami jeszcze 

dużo pracy, ale jej efekt będzie robił wrażenie - zapewnia Przemysław Draheim, 
Jesteś przedsiębiorcą z 

zastępca dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej, która "Bella Skyway" organizuje. - Z sektora MŚP i potrzebujesz 
środków na inwestycje? 

pewnością największym wyzwaniem jest dla nas mapping Disneya. Po raz pierwszy w Sprawdź 

historii festiwalu projekcje będziemy oglądać nie tylko na fasadzie Collegium Maximum, 

Skorzystaj z atrakcyjnych ale też na ścianie bocznej, a cały budynek zostanie podświetlony. Projekcji będą 
pożyczek unijnych z 

towarzyszyły inne wizualne efekty, np. strzelające wodą fontanny. Dużo pracy wymaga oprocentowaniem od 0%! 

również strefa parkowa w Dolinie Marzeń, a to ze względu na jej rozległość i 

wykorzystanie w instalacjach naturalnych elementów, takich jak drzewa czy krzewy. Talibowie zdobyli Kabul, 

obiecują: "Nie będzie 

zemsty". W kraju strach 

Toruń Bella Skyway Festival 2021. Poznaj miejsca festiwalowy... 
Reklama 

Zobacz galerię 
(7 zdjęć) 

Wszyscy quiz 

widzieli, wszyscy 

Trzy strefy na Bella Skyway Festival 2021. Taki jest program czytali? Co pamiętasz 
z "Trylogii"? 

Sprawdź się! W tym roku „Bella Skyway Festival” wraca na toruńską starówkę, ale w nieco odmienionej 

formie. Festiwalowe atrakcje będą ulokowane w trzech zamkniętych strefach. 

Pierwsza z nich obejmie Dolinę Marzeń. Na kilka festiwalowych nocy park zamieni się 

w baśniowy ogród. Światłami rozbłyśnie wierzba płacząca, pnącza staną się Reklama 

„ekranami” pokazów, wyrośnie świetlna łąka, powstanie multimedialny tunel. Na 

ogromnym ekranie pokazywane będą zdjęcia polskiej przyrody. Iluminację zyska zegar 

słoneczny. Instalacjom towarzyszyć ma muzyka. Brama do strefy numer 1 znajdować 

się będzie przy wejściu do parku, od alei 500-lecia Torunia. 

Ogromny Disneyowski mapping ma być sercem drugiej festiwalowej strefy - na pl. 

Rapackiego. Widzowie zobaczą pamiętne filmowe sceny. Na ekranie zagoszczą 

księżniczki i królowe z filmów Disneya: Ariel z „Małej syrenki”, Tiana z „Księżniczek i 

żab”, Roszpunka z „Zaplątanych”, tytułowe bohaterki „Meridy Walecznej” i filmu 

„Vaiana: Skarb oceanu”, Anna i Elsa z „Krainy lodu”. Pokaz dopełnią: aranżacja 

Collegium Minus UMK (czyli „harmonijki”), instalacja łącząca mgłę z animacjami przy 

fontannie Cosmopolis i świetlna interpretacja żywiołów. Wejście do strefy nr 2 

znajdować się będzie na skrzyżowaniu ulic Pod Krzywą Wieżą i Ducha Świętego. 

Trzecią strefą festiwalu staną się ruiny zamku krzyżackiego i ich okolice. Zobaczymy 

tam m.in. wideoart "Ciepło Zimno" opowiadający o zmianach klimatycznych oraz 

instalację „Bee Roles” nawiązującą do życia pszczół. Na „Transpozycję” natomiast 

złożą się 24 szklane tafle zawieszone wzdłuż murów ruin zamkowych. Inspiracją dla 

tej kompozycji były historie rodzinne autorki. „Duch Miasta” to z kolei instalacja 

przedstawiająca z przymrużeniem oka charakterystyczne budynki toruńskiej starówki. 

Wejście do trzeciej strefy zlokalizowane zostanie przy bramie na ul. Przedzamcze. 

Reklama 

WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE O ATRAKCJACH BELLA SKYWAY FESTIVAL ZNAJDZIEZ 

>>>> TUTAJ <<<< 

Polecamy 

Rodzinny seksbiznes. Pani Wanda 
Nowy narkotyk w Polsce. Jest 

z Torunia z córką zarobiły miliony 
bardzo niebezpieczny! 

- mówią śledczy 

Coraz więcej osób nie szczepi 
Czy poparzony toruński pomnik 

dzieci. Grozi nam powrót 
przyrody ma szanse przetrwać? 

niebezpiecznych chorób? 

Komunikacja miejska na Skyway? Lepiej pieszo niż autem 

- Program festiwalu jest już kompletny i dostępny na stronie www.bellaskyway.pl/program/. 

Warto tam zajrzeć po informacje dotyczące instalacji - zachęca Przemysław Draheim. - Każdy 

festiwalowy dzień przynosi te same atrakcje, więc każdego dnia tak samo warto nas 

odwiedzić. 

Wicedyrektor TAK zachęca widzów do przyjścia na festiwal pieszo lub skorzystania z 

komunikacji miejskiej. Auto najlepiej zostawić z dala od centrum. 

- Pamiętajmy też, że koronawirusa nadal nie należy bagatelizować! Maseczki na terenie 

festiwalu i wszystkie inne zmiany organizacyjne, różniące tę edycję od poprzednich, są 

podyktowane chęcią zapewnienia widzom maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego. 

Dlatego mimo niedogodności cieszmy się z tego, że festiwal wraca do serca Torunia, 

bądźmy życzliwi i bawmy się dobrze – dodaje Przemysław Draheim. 

WSZYSTKIE WAŻNE INFORMACJE O ATRAKCJACH BELLA SKYWAY FESTIVAL ZNAJDZIEZ 

>>>> TUTAJ <<<< 

Bilety na Bella Skyway Festival 2021 w Toruniu 

Bilety na festiwal można kupić na stronie kupbilecik.pl i bilety24.pl, w przedsprzedaży 

po 10 zł, w tygodniu festiwalowym po 15 zł. 

W tygodniu festiwalowym bilety będą dostępne też w godz. 12-18 w punkcie 

informacyjnym na Rynku Staromiejskim, a wieczorem, podczas wydarzenia, w kasach 

przy wejściu do stref. 

Bilet uprawnia do wejścia do wszystkich festiwalowych stref i nie określa godziny 

wstępu. Przed wejściami obowiązuje jedna kolejka. 

Powrót do szkół. Wszyscy w trybie stacjonarnym 

Materiał oryginalny: Tak będzie na Bella Skyway Festival 2021. Mamy zdjęcia z prób instalacji! Znamy program i 

atrakcje - Nowości Dziennik Toruński 

Skyway toruń skyway w toruniu 

Dodaj komentarz 

Reklama 

Wybrane dla Ciebie 

Wielkie otwarcie basenów letnich Takie są warianty waloryzacji Paskudne żylaki znikają nawet w 

w Ciechocinku. Uzdrowisko ma emerytur 2022. Rekordowe 14 dni, a pajączki w 7! Wystarczy 

kolejną wodną atrakcję! wyliczenia mogą zaskakiwać codziennie rano... 

Osoby o tych imionach i znakach Dofinansowanie maszyn Najgorsze dekoracje do domu. 

zodiaku szybko i często się rolniczych. Kto może liczyć na Od tych „ozdób” aż bolą oczy. 

zakochują! [lista] wsparcie finansowe? Komu to się podoba? 

Reklama 
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Powiązane 

Będzie trzecia dawka szczepionki przeciw NOWE 

COVID-19? Michał Dworczyk: Decyzji w tej 
sprawie jeszcze nie ma 
- Teraz tak naprawdę każda kolejna osoba szczepiąca się, kolejny tysiąc osób, które 

decydują się na szczepienie, to są osoby, do których właśnie staramy się dotrzeć z 

przekazem, który jest bardzo prosty - jedynie zaszczepienie pozwoli nam wyjść z 

pandemii, uniknąć kolejnego lockdownu – mówił w radiowej Jedynce szef KPRM 

Michał Dworczyk. 

16 sierpnia 2021, 10:18 

michał dworczyk koronawirus w polsce szczepienia 

czwarta fala pandemii trzecia dawka szczepionki 

Dla Mbappe przyjście Messiego niczego nie NOWE 

zmieniło. Chce grać w Realu Madryt 
- Dla Mbappe przyjście Messiego niczego nie zmieniło. Niczego. Chce grać w Realu 

Madryt i chce to robić już w tym sezonie - informuje Josep Pedrerol z "El Chiringuito", 

którego zdaniem Francuz może jeszcze w tym oknie transferowym przenieść się do 

stolicy Hiszpanii. 

16 sierpnia 2021, 10:16 

kylian mbappe mbappe real madryt real madryt lionel messi 

paris saint germain 

Tak mieszka Antek Królikowski! Zobacz jego NOWE 

żółty skuter! Aktor wziął ślub z Joanną Opozdą! 
Oto niesamowite mieszkanie Królikowskiego 
Antoni Królikowski jest najstarszym synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej- 

Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Aktor ma aż czworo młodszego rodzeństwa. 

Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka Antoni Królikowski! Warto zwrócić uwagę na 

jego charakterystyczny żółty skuter. 

16 sierpnia 2021, 10:15 

antek królikowski królikowski dom 

Utrudnienia w ruchu 16.08.2021 w woj. NOWE 

warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj 

prowadzone roboty drogowe? 
Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 16.08.2021 nie są przejezdne? 

Roboty drogowe: droga S7j, w.Rączki-w.Powież (23. km na odc. 15 km) . 

16 sierpnia 2021, 10:13 

warmińsko-mazurskie gddkia utrudnienia 

Jak wygląda sytuacja szczepień przeciwko NOWE 

koronawirusowi w Polsce? Najnowsze dane na 
16.08.2021. Jak wypadamy na tle świata? 
Szczepienia na koronawirusa trwają. Jak wygląda aktualna sytuacja w Polsce? 

Przedstawiamy statystyki szczepień na koronawirusa w Polsce na przestrzeni 

ostatnich dni. Do tej pory w Polsce szczepionkę na koronawirusa przyjęło 18 825 714 

osób. Liczba szczepień wykonanych 14.08.21 to 60 424 (o 3 693 mniej, niż 

poprzedniego dnia). Jakie szczepionki na koronawirusa będą dostępne w Polsce? 

Sprawdź, w jakiej kolejności są wykonywane szczepienia. 

16 sierpnia 2021, 10:10 

koronawirus covid19 szczepienia 

Koronawirus w Polsce. Najnowsze statystyki NOWE 

na 16.08.2021. Ile osób jest zarażonych? Ile 

zmarło? Sprawdź najnowsze dane 
Koronawirus w Polsce w statystykach. Sprawdź, ile osób jest zakażonych i ile zmarło. 

Prezentujemy raporty dzienne– mamy najnowsze, sprawdzone dane dotyczące 

koronawirusa prosto z WHO. Przekonaj się, jak szybko rośnie zagrożenie związane z 

SARS-CoV-2. Czy szczyt zachorowań jest ciągle przed nami? Poniżej znajdziesz 

informacje łączne oraz o poszczególnych dniach pandemii koronawirusa w Polsce. 

16 sierpnia 2021, 10:09 

koronawirus covid19 
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Trzy strefy na Bella Skyway Festival 2021. Taki jest program czytali? Co pamiętasz 
z "Trylogii"? 

Sprawdź się! W tym roku „Bella Skyway Festival” wraca na toruńską starówkę, ale w nieco odmienionej 

formie. Festiwalowe atrakcje będą ulokowane w trzech zamkniętych strefach. 

Pierwsza z nich obejmie Dolinę Marzeń. Na kilka festiwalowych nocy park zamieni się 

w baśniowy ogród. Światłami rozbłyśnie wierzba płacząca, pnącza staną się Reklama 

„ekranami” pokazów, wyrośnie świetlna łąka, powstanie multimedialny tunel. Na 

ogromnym ekranie pokazywane będą zdjęcia polskiej przyrody. Iluminację zyska zegar 

słoneczny. Instalacjom towarzyszyć ma muzyka. Brama do strefy numer 1 znajdować 

się będzie przy wejściu do parku, od alei 500-lecia Torunia. 

Ogromny Disneyowski mapping ma być sercem drugiej festiwalowej strefy - na pl. 

Rapackiego. Widzowie zobaczą pamiętne filmowe sceny. Na ekranie zagoszczą 

księżniczki i królowe z filmów Disneya: Ariel z „Małej syrenki”, Tiana z „Księżniczek i 

żab”, Roszpunka z „Zaplątanych”, tytułowe bohaterki „Meridy Walecznej” i filmu 

„Vaiana: Skarb oceanu”, Anna i Elsa z „Krainy lodu”. Pokaz dopełnią: aranżacja 

Collegium Minus UMK (czyli „harmonijki”), instalacja łącząca mgłę z animacjami przy 

fontannie Cosmopolis i świetlna interpretacja żywiołów. Wejście do strefy nr 2 

znajdować się będzie na skrzyżowaniu ulic Pod Krzywą Wieżą i Ducha Świętego. 

Trzecią strefą festiwalu staną się ruiny zamku krzyżackiego i ich okolice. Zobaczymy 

tam m.in. wideoart "Ciepło Zimno" opowiadający o zmianach klimatycznych oraz 

instalację „Bee Roles” nawiązującą do życia pszczół. Na „Transpozycję” natomiast 

złożą się 24 szklane tafle zawieszone wzdłuż murów ruin zamkowych. Inspiracją dla 

tej kompozycji były historie rodzinne autorki. „Duch Miasta” to z kolei instalacja 

przedstawiająca z przymrużeniem oka charakterystyczne budynki toruńskiej starówki. 

Wejście do trzeciej strefy zlokalizowane zostanie przy bramie na ul. Przedzamcze. 
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festiwalowy dzień przynosi te same atrakcje, więc każdego dnia tak samo warto nas 

odwiedzić. 

Wicedyrektor TAK zachęca widzów do przyjścia na festiwal pieszo lub skorzystania z 

komunikacji miejskiej. Auto najlepiej zostawić z dala od centrum. 

- Pamiętajmy też, że koronawirusa nadal nie należy bagatelizować! Maseczki na terenie 

festiwalu i wszystkie inne zmiany organizacyjne, różniące tę edycję od poprzednich, są 

podyktowane chęcią zapewnienia widzom maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego. 

Dlatego mimo niedogodności cieszmy się z tego, że festiwal wraca do serca Torunia, 

bądźmy życzliwi i bawmy się dobrze – dodaje Przemysław Draheim. 
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Bilety na Bella Skyway Festival 2021 w Toruniu 

Bilety na festiwal można kupić na stronie kupbilecik.pl i bilety24.pl, w przedsprzedaży 

po 10 zł, w tygodniu festiwalowym po 15 zł. 

W tygodniu festiwalowym bilety będą dostępne też w godz. 12-18 w punkcie 

informacyjnym na Rynku Staromiejskim, a wieczorem, podczas wydarzenia, w kasach 

przy wejściu do stref. 

Bilet uprawnia do wejścia do wszystkich festiwalowych stref i nie określa godziny 

wstępu. Przed wejściami obowiązuje jedna kolejka. 

Powrót do szkół. Wszyscy w trybie stacjonarnym 

Materiał oryginalny: Tak będzie na Bella Skyway Festival 2021. Mamy zdjęcia z prób instalacji! Znamy program i 

atrakcje - Nowości Dziennik Toruński 

Skyway toruń skyway w toruniu 

Dodaj komentarz 

Reklama 

Wybrane dla Ciebie 

Wielkie otwarcie basenów letnich Takie są warianty waloryzacji Paskudne żylaki znikają nawet w 

w Ciechocinku. Uzdrowisko ma emerytur 2022. Rekordowe 14 dni, a pajączki w 7! Wystarczy 

kolejną wodną atrakcję! wyliczenia mogą zaskakiwać codziennie rano... 

Osoby o tych imionach i znakach Dofinansowanie maszyn Najgorsze dekoracje do domu. 

zodiaku szybko i często się rolniczych. Kto może liczyć na Od tych „ozdób” aż bolą oczy. 

zakochują! [lista] wsparcie finansowe? Komu to się podoba? 

Reklama 

Reklama 

Powiązane 

Będzie trzecia dawka szczepionki przeciw NOWE 

COVID-19? Michał Dworczyk: Decyzji w tej 
sprawie jeszcze nie ma 
- Teraz tak naprawdę każda kolejna osoba szczepiąca się, kolejny tysiąc osób, które 

decydują się na szczepienie, to są osoby, do których właśnie staramy się dotrzeć z 

przekazem, który jest bardzo prosty - jedynie zaszczepienie pozwoli nam wyjść z 

pandemii, uniknąć kolejnego lockdownu – mówił w radiowej Jedynce szef KPRM 

Michał Dworczyk. 

16 sierpnia 2021, 10:18 

michał dworczyk koronawirus w polsce szczepienia 

czwarta fala pandemii trzecia dawka szczepionki 

Dla Mbappe przyjście Messiego niczego nie NOWE 

zmieniło. Chce grać w Realu Madryt 
- Dla Mbappe przyjście Messiego niczego nie zmieniło. Niczego. Chce grać w Realu 

Madryt i chce to robić już w tym sezonie - informuje Josep Pedrerol z "El Chiringuito", 

którego zdaniem Francuz może jeszcze w tym oknie transferowym przenieść się do 

stolicy Hiszpanii. 

16 sierpnia 2021, 10:16 

kylian mbappe mbappe real madryt real madryt lionel messi 

paris saint germain 

Tak mieszka Antek Królikowski! Zobacz jego NOWE 

żółty skuter! Aktor wziął ślub z Joanną Opozdą! 
Oto niesamowite mieszkanie Królikowskiego 
Antoni Królikowski jest najstarszym synem pary aktorskiej Małgorzaty Ostrowskiej- 

Królikowskiej i Pawła Królikowskiego. Aktor ma aż czworo młodszego rodzeństwa. 

Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka Antoni Królikowski! Warto zwrócić uwagę na 

jego charakterystyczny żółty skuter. 

16 sierpnia 2021, 10:15 

antek królikowski królikowski dom 

Utrudnienia w ruchu 16.08.2021 w woj. NOWE 

warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj 

prowadzone roboty drogowe? 
Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 16.08.2021 nie są przejezdne? 

Roboty drogowe: droga S7j, w.Rączki-w.Powież (23. km na odc. 15 km) . 

16 sierpnia 2021, 10:13 

warmińsko-mazurskie gddkia utrudnienia 

Jak wygląda sytuacja szczepień przeciwko NOWE 

koronawirusowi w Polsce? Najnowsze dane na 
16.08.2021. Jak wypadamy na tle świata? 
Szczepienia na koronawirusa trwają. Jak wygląda aktualna sytuacja w Polsce? 

Przedstawiamy statystyki szczepień na koronawirusa w Polsce na przestrzeni 

ostatnich dni. Do tej pory w Polsce szczepionkę na koronawirusa przyjęło 18 825 714 

osób. Liczba szczepień wykonanych 14.08.21 to 60 424 (o 3 693 mniej, niż 

poprzedniego dnia). Jakie szczepionki na koronawirusa będą dostępne w Polsce? 

Sprawdź, w jakiej kolejności są wykonywane szczepienia. 

16 sierpnia 2021, 10:10 

koronawirus covid19 szczepienia 

Koronawirus w Polsce. Najnowsze statystyki NOWE 

na 16.08.2021. Ile osób jest zarażonych? Ile 

zmarło? Sprawdź najnowsze dane 
Koronawirus w Polsce w statystykach. Sprawdź, ile osób jest zakażonych i ile zmarło. 

Prezentujemy raporty dzienne– mamy najnowsze, sprawdzone dane dotyczące 

koronawirusa prosto z WHO. Przekonaj się, jak szybko rośnie zagrożenie związane z 

SARS-CoV-2. Czy szczyt zachorowań jest ciągle przed nami? Poniżej znajdziesz 

informacje łączne oraz o poszczególnych dniach pandemii koronawirusa w Polsce. 

16 sierpnia 2021, 10:09 

koronawirus covid19 
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Strona główna Informacje regionalne Bella Skyway Festival. Światło wraca i ożywi toruńską Starówkę. Uwaga! Są rygory... 

Informacje regionalne Kujawsko-pomorskie rss-gazeta-pl Toruń 

Bella Skyway Festival. Światło wraca i ożywi toruńską 

Starówkę. Uwaga! Są rygory sanitarne 
13 sierpnia 2021 4 0 

A Festiwal odbywa się w Toruniu od 2009 roku, jego początki wiążą się ze staraniami miasta o tytuł 

+ 
A Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Bella Skyway Festival uczy i uwrażliwia poprzez sztuki 

++ 
A audiowizualne, performance w miejskiej przestrzeni i spektakle teatralne. W kolejnych punktach 

programu biorą udział tysiące mieszkańców i turystów. 

Natchnieni światłem 

Bella Skyway to jedna z pierwszych imprez kulturalnych w kraju, która przedstawia dzieła twórców 

czerpiących natchnienie ze światła. Zagraniczni artyści dopasowują swoje realizacje nie tylko do 

charakteru Starówki, ale również do specyfiki konkretnych jej zakątków. Dzięki imprezie gotyckie 

centrum miasta przeistacza się w wielkie świetliste widowisko. Przedsięwzięcie organizowane przez 

Toruńską Agendę Kulturalną przyciąga co roku dziesiątki tysięcy widzów. 
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Udostepnij 
Poprzedni artykuł Następny artykuł 

“Rzeczpospolita”: Czarnek chce ręcznie sterować Jaworznicki Rajd Nordic Walking w GEOsferze już 22 

ocenianiem szkół wyższych sierpnia 

To serwis internetowy z ogromną dawką wiarygodnych informacji, poświęcony dla tych, którzy lubią znać prawdę. 

Każdy z nas tworzy własną rzeczywistość, i każdy z nas chce wypełniać swój dzień pozytywną dawką dziennych informacji. Sam zdecyduj, jakimi 

wiadomościami z Polski oraz Świata chcesz się otaczać, dzięki zaawansowanym filtrom, dobierz tematy, które najbardziej Cię interesują. 

Serwis Bomega został wprowadzony z myślą o wspólnym tworzeniu najbardziej wiarygodnej platformy informacyjnej, którą tworzą ludzie. Zawiera 

on zbiór wszystkich wiadomości z każdej dziedziny, mnóstwo pomysłów oraz nieograniczoną ilość porad. 

Założyciele serwisu aktywnie uczestniczą w dalszym jego rozwoju i zachęcają wszystkich do współpracy. Chcesz wprowadzić w serwis coś nowego? 

Dołączyć do nas oraz wspólnie tworzyć wiarygodną rzeczywistość? Odwiedzaj nas jak najczęściej, zarejestruj się i udostępniaj swoje posty, kanały 

RSS, blogi oraz inne wiadomości, które chcesz pokazać innym. 

Wchodząc do świata Bomegi nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać, a my Ci w tym jeszcze pomożemy. Dobrej zabawy! 

Polityka prywatności Regulamin Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright © 2021 by bomega.pl 
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Lasów Państwowych w Toruniu 

 Nasze lasy Nasza praca Turystyka Edukacja Drewno Informacje Kontakt 

Informacje Aktualności Już niedługo światła zaczarują Toruń 

Już niedługo światła zaczarują Toruń 
13.08.2021 | Teskst: Honorata Galczewska, fot. Bella Skyway Festiwal 

Najnowsze aktualności 

Ogłoszenie - nabór 

na staż w RDLP w 

Już niedługo 

światła zaczarują 

Raport z terenu klęski 

I PRADZIEJOWY BIEG 

PRZEŁAJOWY - MIRADZ 

Strzelecki sukces, 

strzelecka pasja! 

Bella Skyway Festival 

W dniach 17-21 sierpnia br. odbędzie się w Toruniu Bella Skyway Festival – 

wydarzenie kulturalne, które poprzez instalacje świetlne rozpromieni architekturę i 

przyrodę Starego Miasta. 

Organizator Toruńska Agenda Kulturalna i Mój Toruń wyznaczył strefy, w których będą 
prezentowane iluminacje. W strefie Magicznej Doliny Marzeń, która w całości będzie 

poświęcona tematyce przyrodniczej, nie mogło zabraknąć leśników. Dzięki zaproszeniu do 

udziału w tym ważnym artystycznym wydarzeniu, znaleźliśmy się w gronie znaczących 

Partnerów, takich jak Walt Disney Company. 

Co przygotują leśnicy? 

Leśnicy Kujaw i Pomorza będą w sposób wizualny promować lasy regionu. W magicznej Dolinie 

Marzeń na ekranie kinowym będzie wyświetlana diaporama pt. TAJEMNICE LASU. Jest to 

spektakl audiowizualny, który tworzą zdjęcia naszego kolegi, leśnika Łukasza Gwiździela, 
utytułowanego fotografa przyrody. Postaramy się również, by słynne niedźwiedzie strzegące 

wejścia do budynku RDLP w Toruniu na ten czas prezentowały się w pięknym świetle. 

Oczywiście czekamy na odwiedzających festiwal przy naszym stoisku, które będzie w strefie 

ekologicznej w Dolinie Marzeń. Gry, zabawy, quizy dla każdego oraz nagrody, a wśród nich 

sadzonki drzew leśnych. Przyjdź, odpowiedz na pytanie związane z lasem i wygraj własne 
drzewo! 

Bella Skyway Festival to przede wszystkim doznania artystyczne, ale w tym roku na Nowym 

Rynku w Toruniu będzie również coś dla ciała, czyli strefa z food truck’ami. Wśród nich będzie 

także samochód z pysznym i zdrowym jedzeniem z lasu. Food truck „Dobre z Lasu” będzie 

oferował na przykład hamburgera z dziczyzną i żurek z kiełbasą z dzika. 100% mięsa o wysokich 
walorach smakowych i atutach zdrowotnych. Takie produkty prosto z lasu dowodzą trwale 

zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, a co za tym idzie zaspokajaniem 

potrzeb ludzi przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. 

Dlaczego będziemy? 

Polskie lasy są jednymi z najlepiej prowadzonych i chronionych na świecie. Czy jest w takim 

razie potrzeba opieki nad lasami przez leśników? Zdecydowanie tak, ponieważ przyroda to 

bogactwo gatunków i elementów krajobrazu, powiązanych przez dynamiczne procesy. Aby 

zachować równowagę w tej skomplikowanej strukturze między człowiekiem a lasem, potrzebni 
są leśnicy. Dlatego będziemy również na Bella Skyway Festival! Zapraszamy do rozmów o lasach 

i gospodarce leśnej, o tym jak wyglądały lasy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a jak zmieniła się 

przez ten czas nasza praca. Dzięki niej, od ponad 70 lat lasów w Polsce systematycznie 

przybywa! Aktualnie lesistość kraju wynosi 30%. Wzrasta także zasobność polskich lasów, czyli 

ilość drewna w lasach. Jeszcze dziesięć lat temu na 1 hektarze lasu było ponad 260 metrów 
sześciennych drewna. Dzisiaj jest go już 290 metrów sześciennych. W całej Polsce w lasach 

państwowych aktualnie jest zgromadzone ponad 2 miliardy metrów sześciennych najlepszego 

surowca, który jest w pełni odnawialny. Dbamy również o różnorodność gatunkową, 

przywracamy gatunki zagrożone, dbamy o te, które wymagają pomocy. Nie pozwalamy wodzie 

odpłynąć z lasu – od lat realizujemy zadania z zakresu małej retencji, by hamować niedobory 
wody w przyrodzie. I na koniec warto wspomnieć o tym, że dbamy o klimat. Wszystkie lasy, by 

rosnąć pochłaniają dwutlenek węgla. Pielęgnując i powiększając polskie lasy ograniczamy 

niekorzystne działanie gazów klimatycznych. Zapraszamy do rozmowy na te i wiele innych 

tematów. 

Czekają niespodzianki 

Zapraszamy nie tylko do odwiedzenia naszego stoiska w Dolinie Marzeń, ale również zaglądania 

na fanpage Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na Facebook’u. Będziemy mieć 

dla Was konkursy, w których czekają wartościowe nagrody. Zapraszamy na Bella Skyway 
Festival. 

Materiały do pobrania 

Ulotka informacyjna - Bella Skyway Festiwal 2021 (PDF, 3,4MB) 
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Regionalna Dyrekcja 
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87-100 Toruń 
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rdlp@torun.lasy.gov.pl 
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Toruń Fontanna Cosmopolis wyłączona 

Fontanna Cosmopolis wyłączona 
Data publikacji: 11 sierpnia 2021 Autor: Natalia Przytarska Kultura, Miasto 

W związku z montażem instalacji na 12. Bella Skyway Festival znana torunianom fontanna 

Cosmopolis zostaje wyłączona. Ponowne jej uruchomienie w nowej odsłonie planuje się 17 sierpnia 

2021 r. 

Fontanna Cosmopolis stanie się jedną z atrakcji zbliżającego się festiwalu światła. Już za niecały tydzień 

przemieni się ona w „Harmonię przeciwieństw” – instalację, która w połączeniu z animacjami stworzy 

ulotne i niepowtarzalne efekty wizualne. 

Przejdź do zbioru informacji spisowych 

56 611 89 00 
Miejska infolinia - dowóz osób uprawnionych na 

szczepienia przeciwko COVID. Czytaj więcej>>> 

Wizualizacja projektu "Harmonia Przeciwieństw" przy fontannie Cosmopolis 
Rejestracja na szczepienia 

Wyłącznie z użytkowania oznacza także czasowe wstrzymanie pokazów świetlno-muzycznych. Do pierwotnego stanu fontanna ma wrócić kilka dni po zakończeniu Bella Skyway Festival. przeciw COVID-19 

Więcej: 

Przejdź do strony ze zmianami w organizacji ruchu w trakcie Bella Skyway Festival 

Przejdź do informacji o atrakcjach na Bella Skyway Festiwal 

Zgłoszenia chęci zaszczepienia się 
Fot. Toruńska Agenda Kulturalna 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Przejdź na rządową stronę informacyjną - Koronawirus: 

szczepienia i ważne informacje >>> 
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Najnowsze aktualności 

Wkrótce wybory do Rad Okręgów 

Portfolio inwestycyjne Torunia 

Bieg Tropem Wilczym 2021 

Nieruchomość przy ul. Wapiennej na 

sprzedaż 

Po wizycie w Toruniu 

Zbliża się 10. Run Toruń 

Spotkanie z olimpijczykami 

Toruń kocha rolki 2021 

Uczczą pamięć Wojtka 

Najczęściej czytane aktualności 

Spotkanie z olimpijczykami 
Miasto Biznes, Miasto Miasto, Sport 

W piątek 13 sierpnia 2021 r. w Przystani AZS będzie miało miejsce spotkanie z toruńskimi 

olimpijczykami, którzy z sukcesami wystartowali w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 

Toruń kocha rolki 2021 
W sobotnie popołudnie 14 sierpnia 2021 r. na ostatniej kondygnacji parkingu CHR Plaza odbędzie się 

piąta edycja imprezy dla miłośników jazdy na rolkach. Wydarzenie, które jest częścią projektu „Lato w 

Toruniu bez nudy” organizują Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia i Stowarzyszenie 

Portfolio inwestycyjne Bieg Tropem Wilczym 
GoSport! 

Torunia 2021 Uczczą pamięć Wojtka 
W dniach 13-15 sierpnia 2021 r. w Arenie Toruń odbędzie się koszykarski XIX Memoriał im. Wojtka 

Rusza inwestycyjna ofensywa. W najbliższych W Toruniu, jak i w całej Polsce bieg Tropem Michniewicza. 
tygodniach Gmina Miasta Toruń zaprezentuje kilka Wilczym edycja 2021 odbędzie się wyjątkowo 15 

ciekawych ofert dla biznesu. W portfolio sierpnia. Trwają zapisy na to wydarzenie. 

Wkrótce wybory do Rad Okręgów Sześć medali wioślarzy AZS-u UMK 
sprzedażowym znalazły się nieruchomości dla 

deweloperów, tereny dla inwestorów pod usługi, 

handel i produkcję, a także działki pod W Poznaniu rozegrano mistrzostwa Polski we wioślarstwie. W zawodach kolejne sukcesy odnieśli 
Od 15 do 28 września 2021 r. na toruńskich osiedlach odbędą się wybory do Rad Okręgów. budownictwo jednorodzinne. przedstawiciele AZS-u UMK Toruń. 
To jednostki pomocnicze Gminy Miasta Toruń, reprezentujące mieszkańców, działające w 

Toruniu od 21 lat. 

12. Bella Skyway Festival - zmiany w organizacji 

ruchu Biznes, Miasto Miasto Miasto, Sport 

Przyjeżdżając na Bella Skyway Festival warto przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, które 

wprowadzone zostaną podczas wydarzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje 

dotyczące ograniczeń oraz zmian w organizacji ruchu w centrum Torunia. Wszytko po to, aby 

festiwalowe prace oglądało się bezpiecznie i możliwie wygodnie. 
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zgłoś naruszenie 

Polecamy 

64-letnia kobieta wygląda 83-letnia babcia 64-letnia kobieta z buzią 

jak dziecko: Oto jej sekret zaszokowała lekarzy: to dziecka: oto jej sekret 

jest lepsze niż botoks! Biorecin Miaflow 

Miaflow 

Apteki są wściekłe! Stawy Studentka z Torun 2 pary okularów 

zostają przywrócone, a znalazła sposób na progresywnych 

ból usuwa się zrzucenie 15 kg w 7 dni wykonanych w 

najnowszej technologii Hondrostrong Morning Slim 

Brillen 

Bella Skyway. Rygorystyczne zasady epidemiczne dla uczestników - opinie czytelników 

Tresura NAmordyzmu - niezalogowany 

2021-08-11 15:28:43 

Tresura wesołych niewolników... którzy jeszcze zapłacą za bilety. Polacy - ile jeszcze dacie się tak 

traktować, jak "bydło" do kagańcowania w ramach NA-mordyzmu ? Odpowiedz 

Dodaj komentarz 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów do artykułu: 

Bella Skyway. Rygorystyczne zasady epidemiczne dla uczestników . 

2 filiżanki dziennie oczyszcza żyły lepiej niż Apteki są wściekłe! Stawy zostają przywrócone, a 

chemia! ból usuwa się 

Hondrostrong 

Wydarzenie - więcej informacji 

Wydarzenie 

Dożynki 2021. Gwiazdy zaśpiewają w Toruniu 

Wydarzenie Wydarzenie 

Łysomice na rowery. Podtoruńska gmina włącza się w Sonia Bohosiewicz zaśpiewa w Toruniu. Bilety do 

pomoc chorej dziewczynce zdobycia na „Oto Toruń” [KONKURS] 

Wydarzenie Wydarzenie 

Klaudia Wonatowska z Chełmży została I Wicemiss Finał WOŚP w Toruniu. Ile jest już na koncie? 

Polonia 

ototorun.pl Wydawca 

XS One Tomasz Kaczyński Aktualności Biznes w Toruniu Polityka prywatności 
87-100 Toruń 

Na sygnale Kultura Regulamin reklamy Jana i Marii Prüfferów 7/42 

redakcja@ototorun.pl 
Polityka Sport Regulamin 

Kontakt 

O nas 
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Obecność w mediach

Środa, 18 sierpnia 2021 r. Imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony 

Informator lokalny PZERiI PKP PKS Pogoda Geografia Historia Wyprawy Macieja Boinskiego Czarni Nakło Telefony alarmowe Apteki Szkoły 

Aktualności Na sygnale Z życia szkół Sport Kultura Zapowiedzi Filmy Seniorzy 

Strona główna Kultura Bella Skyway Festival po raz dwunasty rozświetli Toruń 

Kultura 

Bella Skyway Festival po raz dwunasty 

rozświetli Toruń 
17 sierpnia, 2021 

Na sygnale 

Już dziś (17 sierpnia 2021 roku) rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń na 

kulturalnej mapie Torunia. W ramach tegorocznej edycji festiwalu światła zaprezentowany 

zostanie wyjątkowy mapping, przygotowany przez portugalskich artystów z grupy Ocubo, 

Na sygnale Na sygnale 
znanych na całym świecie specjalistów projekcji 3D. Partnerem głównym wydarzenia jest 

Zdarzenie drogowe z Niechorz: Dachowanie na 
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. 

udziałem dwóch krajowej 25. Autem 

pojazdów na krajowej 5 w podróżowały 3 osoby 

Aleksandrowie (zdjęcia) 
Atrakcje rozpoczynającego się dziś festiwalu ulokowane zostały w trzech obszarach. W 

magiczny i baśniowy ogród zamieni się Dolina Marzeń. Na odwiedzających czekają m.in. 

pokaz zdjęć polskiej przyrody, iluminacje infrastruktury parkowej i otaczającej go zieleni, 

świetlna łąka i zegar słoneczny. Centralnym punktem drugiej strefy (przy ulicy Rapackiego) i 

całego festiwalu będzie mapping „Wielkie Święto Księżniczek: Niebo pełne odwagi i dobroci”. Na sygnale Na sygnale 

Na budynku Collegium Maximum UMK pojawią się królowe i księżniczki Disneya, m.in. Ariel Uszkodzono gazociąg w Palmierowo: Silny wiatr 

Łochowie szybko rozdmuchał pożar 
z „Małej syrenki”, Tiana z „Księżniczki i żaby”, Roszpunka z „Zaplątanych” oraz Anna i Elsa 

ścierniska 

z „Krainy lodu”. Dopełnieniem bajkowej atmosfery będą świetlna aranżacja Collegium Minus 

Załaduj więcej UMK, instalacja przybierająca różne formy mgły oraz animacja „Żywioły”. Zamek krzyżacki i 

jego okolice zamienią się w trzecią festiwalową strefę. Znajdą się tu wideoart poruszający 

Z życia szkół kwestię zmian klimatycznych na naszej planecie i liczne instalacje – m.in. nawiązująca do 

codziennego życia pszczół, przedstawiająca charakterystyczne budynki toruńskiej starówki z 

przymrużeniem oka, przenosząca widzów w podróż do egzoplanet. 

Więcej informacji oraz program wydarzenia na stronie bellaskyway.pl . 

Z życia szkół Z życia szkół 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Olszewka: Punkt Nakło nad Notecią – 

przedszkolny „Jeżyki” Więcbork: „Professional 

zaprasza dzieci od 3 roku practice is your chance” 

zdjęcie: Bella Skyway Festival w 2019 roku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP życia –... 

Z życia szkół Z życia szkół 

Nauczyciele z Zespołu Erasmus – Staszic – 

Szkół Palermo 

Ponadpodstawowych w 

Samostrzelu na Malcie 

Załaduj więcej 

Sport 

Sport Sport 

Nakło nad Notecią: XXXI Bieg Uliczny im. 

Kolejny bezpłatny trening Klemensa 

dla najmłodszych za nami Biniakowskiego. Już 

trwają zapisy 

Sport Sport 

Nakło nad Notecią: Nocny V Otwarte Mistrzostwa 

Turniej Siatkówki Gminy Mrocza o Puchar 

Plażowej za nami – Burmistrza Mroczy w 

wyniki szachach... 

Załaduj więcej 

Zapowiedzi 

Zapowiedzi Zapowiedzi 

Dmuchany Park Rozrywki Piła: Zapraszamy na 

w Nakle nad Notecią Piknik Szybowcowy – 22 

sierpnia br. 

Zapowiedzi Zapowiedzi 

Turniej Brydżowy im. Nakielski Triathlon 

Mariusza i Kazimierza Sprinterski 

Mendyk 

Załaduj więcej 

Aktualności Na sygnale Z życia szkół Sport Kultura Zapowiedzi Filmy Seniorzy © Copyright 2021 

Wiadomości Sport Kultura Biznes Region Co? Gdzie? Kiedy? 52 848 

Listy do redakcji 

"Każda edycja jest inna, ale ciekawa". Torunianka 

broni Skyway! 
10:19, 19.08.2021 | ddtorun.pl 

listy do redakcji 

8 

Toruń: oto, co zobaczył we wtorek Fot. Miłosz Zieliński 

podczas Skyway'a. "Widziałem płaczącą 

dziewczynkę" 

"Każda edycja jest inna, ale ciekawa". Torunianka 

broni Skyway! 
Toruń: poszła z mężem i dziećmi we Od wtorku w Toruniu trwa kolejna edycja Bella Skyway Festiwalu. Pojawiło się sporo głosów 

wtorek na Skyway. Oto, co ich spotkało! krytycznych. Mieszkańcy organizatorom zarzucają słabą organizację, chaos i z roku na rok gorsze 

instalacje. Do tych głosów odniosła się mieszkanka, która murem stoi za tym festiwalem. 

Drodzy Państwo, 

a ja chciałbym powiedzieć wszystkim maruderom, że mi się Skyway podoba. To bardzo dobrze, że tak duże i 

nastawione na turystów miasto jak Toruń ma taki festiwal. 

A Ci co narzekają, że instalacje inne, że kiedyś było lepiej, hmm przecież o to chodzi w sztuce żeby było coś 

innego zawsze? 

"Wirus zabił mi męża i zabrał wszystko, 
Każda edycja ma swój klimat, jest inna, ale ciekawa. Ludzie niby marudzą, że słabo ale zawsze marudzą a i 

a Wy..." Przejmujące słowa torunianki! 
tak chodzą. Taka nasza natura. A, że niby bałagan organizacyjny? Przy takich festiwal ciężko zapanować nad 

wszystkim plus ja jakoś nie widziałam żeby był chaos. 

A to, że płatne? 10 złotych nie majątek a wiadomo miasto po pandemii musi podreperować budżet. 

Maruderzy niech siedzą cicho, Skyway najlepszy festiwal i promocja dla Torunia! 

Pozdrawiam Dorora 

A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? 

Toruń: "z tego osiedla robi się 

wysypisko". Mieszkańcy Wrzosów mają 

dość! 
Opisz swój materiał, 

Byłeś świadkiem wypadku ? dołącz zdjęcie lub film. 

Zrobiłeś zdjęcie ? 

Napisz do nas! 

Nakręciłeś filmik z ciekawego zdarzenia ? 

Zapewniamy anonimowość! 

Zwróciła uwagę na brak maseczki. Oto, 

jak ją potraktowano! 

(ddtorun.pl) 

Internautka 

Co sądzisz na ten temat? 

45% 34% 21% 0% 0% 0% 

Facebook Twitter Wykop Komentarze [8] 

REKLAMA 

REKLAMA 

Polecane przez Taboola Linki promowane 

Chłopak przygarnął Toruń: koszmar Toruń: Windy schodowe to 

bezdomnego pieska. Po mieszkańców kamienicy spełnienie marzeń seniorów 

jakmiś czasie się zdziwił przy Legionów. Problemem Winda Schodowa Dla Niepełnosprawnych Cena 

jeden z lokatorów! Trendscatchers | Reklamy Sponsorowane 

Niepokojące informacje dla Kujawsko-pomorskie: czy Toruń: duże poruszenie i 

mieszkańców Torunia. Oto, chcesz zobaczyć, co się strach mieszkańców 

co dziś może się wydarzyć! dzieje z niesprzedanymi Rubinkowa. Co się dzieje 

SUVami przy Jamontta? Kup Samochód | Reklamy Sponsorowane 

Ceny implantów Dzikowo k. Torunia: tak Jedyny W Swoim Rodzaju 

dentystycznych w Toruń wygląda dom tej rodziny! Trik z WD40, Który Każdy 

mogą cię zaskoczyć Ktoś nie miał serca, robiąc Powinien Znać 

im to Ile kosztuje górna proteza | Reklamy TopGentlemen.com 

komentarz ( 8 ) 
Dodaj komentarz 

Użytkownik 11:11, 19.08.2021 

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora 

portalu. 

pandemiotrwaj 10 0 11:51, 19.08.2021 

Organizatorzy ,posprzatajcie te walające się maseczki w okolicach Waszych pokazów. Rano sporo tej zarazy leżało w 

okolicy Doliny marzeń i pl.Rapackiego. W przypadku zachorowań i zgonów w 4 planowanej fali , będziecie winnymi 

tej sytuacji . 

Odpowiedzi: 0 Odpowiedz 

Gość 12 1 12:27, 19.08.2021 

Żenada. Ogromne kolejki, stanie w tłoku bez zachowania dystansu, źle zorganizowane wejścia i ilość sprawdzających 

bilety. Zrobiłem rekonesans i wróciłem do domu. Nie warto. Widać, że liczy się tylko zarobek dla miasta. W 

następnym roku biletu już nikt nie kupi. To już chyba ostatnie wydanie tego tzw. festiwalu. 

Odpowiedzi: 0 Odpowiedz 

TRESURA 7 4 13:56, 19.08.2021 

organizatorzy skyway ludzi mają w pogardzie - traktują ich jak Bydło tzn : 

przyjdź, zapłać za bilet, załóż kaganiec na twarz a my wstrzykniemy ci niesprawdzoną mixturę , za powikłania której 

nikt nie bierze żadnej odpwiedzialności. 

czyli ludzie traktowani jak trzoda...... 

Odpowiedzi: 1 Odpowiedz 

hehehe 1 2 15:06, 19.08.2021 

Dorura? 

Odpowiedzi: 0 Odpowiedz 

Pokazy lotnicze na 3 0 20:36, 19.08.2021 

Kilka lat temu były mega. Teraz nie idę bo jest problem z ilością ludzi kolejka itp. Może w przyszłym roku w parku na 

bydgoskim. Jakos fajnie wykorzystać to miejsce ogrodzic. Bilety sprzedawać przed wjazdem do miasta. I jak na 

skyway to auto na bok i komunikacja. Tak żeby rodzice nie martwili się w tym uścisku o dzieci a seniorzy o siebie. 

Odpowiedzi: 0 Odpowiedz 

15 2 1 07:18, 20.08.2021 

Porażka !!!!! Jeszcze każą za to coś zapłacić !!!! Wstydu nie maja. Dziadostwo do potęgi. Przed świetami w OBI jest o 

wiele ładaniej. 15zł za oglądanie lampek choinkowych? Brawo Wy. 

Odpowiedzi: 0 Odpowiedz 

REKLAMA 

Dodaj komentarz 

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu ddtorun.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu portalu . Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas redakcja@ddtorun.pl lub użyj przycisku Zgłoś 

komentarz 

Kliknij, aby powrócić na stronę główną 

Ładowanie strony głównej... 

© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | Grupa: Polityka prywatności | Regulamin | Kontakt | Reklama | pracuj.pl 

Koronawirus Miasto Turystyka Kultura Nauka Sport Rozwój Zdrowie Środowisko 

sierpnia 2021 20 Pogoda RSS polski 

100-lecie MZK Zabytki Noclegi IT 

Toruń Tak wygląda Bella Skyway [foto/video] 

Tak wygląda Bella Skyway [foto/video] 
Data publikacji: 19 sierpnia 2021 Autor: Filip Tomasik Kultura, Miasto 

W Toruniu trwa 12. edycja festiwalu światła Bella Skyway. Zobacz zdjęcia i relację video z 

pierwszych dni wydarzenia. 

Do 21 sierpnia 2021 r. na Placu Rapackiego, w Dolinie Marzeń i na Zamku Krzyżackim w Toruniu można 

podziwiać instalacje magicznego festiwalu światła Bella Skyway. Wszystkie atrakcje 12. edycji wydarzenia 

zobaczymy poruszając się pieszo po gotyckim centrum miasta oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Bilety na wydarzenie są dostępne w serwisach Bilety24 i kupbilecik.pl oraz w punkcie informacyjnym na 

Rynku Staromiejskim przy Centrum Kultury Dwór Artusa. 

Więcej o Bella Skyway Festiwal na stronie wydarzenia 
Przejdź do zbioru informacji spisowych 

Relację video z pierwszych dni festiwalu można zobaczyć na kanale National Geographic w serwisie 

YouTube. 

56 611 89 00 
Miejska infolinia - dowóz osób uprawnionych na 

szczepienia przeciwko COVID. Czytaj więcej>>> 

Rejestracja na szczepienia 

przeciw COVID-19 

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć przygotowanych przez naszych fotografów. 

Zdjęcia autorstwa Sławomira Kowalskiego 

Zgłoszenia chęci zaszczepienia się 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Przejdź na rządową stronę informacyjną - Koronawirus: 

szczepienia i ważne informacje >>> 

Najnowsze aktualności 

Spotkanie fanów rowerów 

Dodatkowe kursy na żużel 

Weekend w Toruniu 

Pora się spisać! 

Spotkanie z ambasadorem Wietnamu 

Mała retencja – ruszył nabór wniosków 

Lokale dla biznesu 

„Miasteczko Słuchu” w Toruniu 

Zobacz Bella Skyway [video] 

Zdjęcia autorstwa Wojtka Szabelskiego 

Powrót Wersja do wydruku PDF Tweetnij Udostępnij 

Najczęściej czytane aktualności 

Zobacz Bella Skyway [video] 
Kultura, Miasto, Sport Miasto Kultura, Miasto 

Bella Skyway Festival na żywo na kanale National Geographic w serwisie YouTube. Zobacz świetlne 

instalacje i projekcje, które czekają na Ciebie na toruńskim Starym Mieście do 21 sierpnia 2021 roku. 

Początek transmisji o 20:30. 

Od 70 lat razem 
Państwo Wanda i Piotr Bogorodziowie obchodzą 70. rocznicę ślubu. Z tej okazji jubilatów odwiedził 

prezydent Michał Zaleski. 

Pora się spisać! Spotkanie z 

Odkryj toruńskie trasy rowerowe - III tura ambasadorem 
Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Rozpoczynamy III turę konkursu rowerowo-fotograficzny organizowanego przez Urząd Miasta Torunia. 

Wietnamu Powszechny Ludności i Mieszkań – najwyższy Odkryj trasy rowerowe i wygrywaj wspaniałe nagrody. 
czas, by dopełnić tego obowiązku. 

Jubileusze małżeńskie, 17.08.2021 
19 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Torunia 

Weekend w Toruniu gościł Ambasador Socjalistycznej Republiki 

Wietnamu w Polsce Nguyen Hung. 20 par małżeńskich odebrało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia wręczył 

prezydent Torunia podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

W ten weekend w Toruniu zadzieramy głowy do góry, aby podziwiać pokazy balonowe i 

samolotowe w ramach 64. Pucharu Gordona Bennetta. A po sprowadzeniu na ziemię 

Mieszkania Plus – nabór wniosków wybieramy się na spacer pośród pięknych, świetlnych instalacji 12. Bella Skyway Festival. 

Zakończyła się budowa osiedla powstającego przy ul. Okólnej w Toruniu. Obecnie trwa wykańczanie 

Eko, Miasto Biznes, Miasto Miasto mieszkań, do których nabór ruszy już 6 września 2021 r. 

Bella Skyway - zaczęło się! 
Wieczorem, 17 sierpnia 2021 r. toruńską starówkę rozświetliły światła Bella Skyway Festival. Przed 

nami pieć magicznych wieczorów i Wielkie Święto Księżniczek przygotowane we współpracy z Disney 

Polska. 

O aktywności seniorów i japońskiej kulturze 
Po przerwie spowodowanej koronawirusem do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wracają fajfy dla 

seniorów oraz wieczory bez tabu. Pierwszy z nich będzie poświęcony japońskiej kulturze. 

Mała retencja – ruszył nabór Lokale dla biznesu „Miasteczko Słuchu” w 
Dostosowanie Zespołu Staromiejskiego - wniosków Toruniu 

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki 

spotkania Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność 

Od 18 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie gospodarczą. Do 31 sierpnia 2021 r. można składać oferty na W sobotę 21 sierpnia 2021 r. mieszkańcy Torunia i odwiedzający 
Fundacja Archipelag Inicjatyw w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń zaprasza na spotkania, podczas 

na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży miasto turyści będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
których zbierane będą informacje i opinie dotyczące dostosowania przestrzeni Zespołu 

gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w murowanych i miejsc parkingowych. przesiewowych badań słuchu i konsultacji otorynolaryngologa 
Staromiejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

miejscu ich powstania. w ramach wydarzenia „Miasteczko Słuchu” organizowanego 

przez Centrum Słuchu i Mowy Medincus. 

Wszystkie aktualności 

Urząd Miasta Torunia Na skróty Załatw sprawę Powiązane strony 

Deklaracja dostępności Numery kont bankowych Biuletyn Informacji Publicznej ul. Wały gen. Władysława tel. centrala: +48 56 611 87 77 

Sikorskiego 8 e-mail: umt@um.torun.pl Komunikacja miejska Załatwanie spraw w urzędzie Urząd Miasta Torunia 
87-100 Toruń 

Noclegi Numery telefonów - informacja Konsulatacje Społeczne 

Pogoda dla Torunia Praca w Urzędzie Miasta Torunia 
Godziny pracy Urzędu Miasta Torunia 

Aktualności - wszystkie Zamówienia publiczne Prezydenta 

Miejski Rzecznik Komsumentów ISO 9001-2008 UMT Zasadniczo poniedziałek - piątek 

w godzinach: 7:30 - 17:00 

Sprawdź dla każdego z wydziałów 

(BIP) 

PIUM w CH Plaza 

poniedziałek - piątek w godzinach 

9:00 - 17:00 

PIUM w CH Copernicus 

poniedziałek - piątek w godzinach 

9:00 - 17:00 

Kontakt do redakcji Podziel się uwagami Polityka prywatności 
© Urząd Miasta Torunia, Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wykonanie: 



Obecność w mediach

fajnatelewizja • Obserwuj 
Toruń, Stare Miasto 

fajnatelewizja Festiwal Światła Bella 
Skyway 2021, powrót do dzieciństwa 
😆😆😆 #bellaskyway #FajnaTelewizja 
#disney 

2 dni 

Liczba polubień: 11 

2 dni temu 

Zaloguj się , aby polubić lub skomentować. 

Marcin podał/a dalej Tweeta 

Lola-Anna 

@Lola88237514 

Bella Skyway Toruń na dobranoc! 

10:58 PM · 18 sie 2021 · Twitter for iPhone 

4 Tweety podane dalej 19 Polubień 

Water Concept 
1 6 s i e r p n i a o 2 2 : 1 8 · 

próby udane 

#BellaSkywayFestival #Toruń 

39 39 3 komentarze 3 udostępnienia 

Lubię to! Komentarz Udostępnij 

Najtrafniejsze 

Napisz komentarz… 

Daria Magdalena Siedlecka 

Water Concept super pokaz Powiedzcie jaki jest tytuł utworu w tle? Chodzi za 

mną od pierwszego dnia Bella Skyway Festival 

0:00 / 0:15 

Lubię to! · Odpowiedz · 2 dni 

Autor 

Water Concept 

https://www.youtube.com/watch?v=06iDDAu6w94 

Lubię to! · Odpowiedz · 20 godz. 

Robert Kusik 

Daria Magdalena Siedlecka Retrospective . Utwór będzie dostępny jutro na 

fanpage zespołu. 
1 

Lubię to! · Odpowiedz · 1 dni 

Napisz odpowiedź… 


