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Regionalne Forum Biznesowe 
 

Regionalne Forum Biznesowe odbędzie się 17 listopada 2011 r. w Hotelu 
Bulwar w Toruniu. Celem spotkania jest budowa wzajemnych relacji i 
wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami 
władz samorządowych i sektorem finansów.

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach 
lokalnej przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu 
środków i technikach finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Uczestnikami 
będą przedstawiciele władz lokalnych, Krajowej Izby Gospodarczej, Banku 
Światowego, kancelarii prawnych, doradców i lokalnych przedsiębiorców – w 
sumie około 100 osób. 

W dyskusjach udział wezmą m.in.: prezydent Torunia Michał Zaleski, który objął 
honorowy patronat nad Forum, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Piotr Całbecki, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Zygmunt 
Jaczkowski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Torunia ds. rozwoju i planowania przestrzennego Rafał 
Pietrucień, Prezes Zarządu Banku Millennium Bogusław Kott. 

Spotkanie poprowadzi red. Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Ekonomicznej POLSAT 
NEWS. Początek o godz. 16.30

Organizatorzy wierzą, że listopadowe spotkanie, podczas którego 
zaprezentowane mają być  m.in. główne cele rozwoju Torunia, zainspiruje 
wszystkich do dalszych działań na rzecz umacniania gospodarczej i innowacyjnej 
rangi tego regionu, wspierających lokalny biznes, pomocnych w utrwalaniu 
dobrych rozwojowych tendencji

Regionalne Forum Biznesowe w Toruniu jest jedenastym z kolei wydarzeniem po 
Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Olsztynie, Poznaniu, Sopocie, 
Szczecinie, Białymstoku, Lublinie. W ramach cyklu do końca 2011 roku odbędą 
się jeszcze cztery spotkania w całej Polsce. Najbliższe spotkanie po Toruniu 
odbędzie się 23 listopada br. w Łodzi.
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Uczestnictwo jest bezpłatne. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o 
rejestrację na stronie www.roadshowpolska.pl 

Więcej informacji na: www.roadshowpolska.pl, tel.: +48 22 357 09 77, +48 
22 498 92 77, info@roadshowpolska.pl

Organizatorem Forum jest Roadshow Polska wspólnie z Krajową Izbą 
Gospodarczą, Urzędem Miasta Białegostoku oraz Bankiem Millennium. Honorowy 
patronat objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemar 
Pawlak, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski oraz Bank Światowy.

Program Forum TUTAJ.

 
[14.11.2011] 

 

 
 

 
Klucze od miasta pod choinkę 
44 toruńskie rodziny jeszcze przed świętami wprowadzą się do 
nowo wybudowanego budynku komunalnego przy ul. Andersa 
81. 13 grudnia 2011 roku prezydent Torunia Michał Zaleski 
przekazał lokatorom klucze do nowych mieszkań.

więcej
 

 
Świętujmy razem w Toruniu 
Okres świąteczno-noworoczny obfitować będzie w wiele 
muzycznych niespodzianek. Urząd Miasta Torunia i Toruńska 
Agenda Kulturalna zapraszają wszystkich do wspólnego 
kolędowania przy szopce na Rynku Nowomiejskim oraz na 
rockową imprezę sylwestrową na Rynku Staromiejskim.

więcej
 

 
Strażacy z nowym sprzętem 
Toruńscy strażacy mają nowy, specjalistyczny sprzęt ratowniczy 
o wartości ponad 1,3 mln zł, w tym samochód gaśniczy oraz łódź 
patrolową. Ich zakup wsparło m.in. miasto i starostwo 
powiatowe. Sprzęt został przekazany strażakom 13 grudnia 
2011 roku.

więcej
 

 
Opłatek na Rynku Nowomiejskim 
Już po raz trzeci na toruńskiej starówce odbędzie się plenerowa, 
miejska Wigilia. 18 grudnia 2011 roku w godz. 13.00 – 15.30 na 
Rynku Nowomiejskim przy Szopce Bożonarodzeniowej prezydent 
Michał Zaleski podzieli się opłatkiem z mieszkańcami Torunia. 

więcej
 

 
Artystyczny jubileusz na Wrzosach 
Społeczne Ognisko Artystyczne "Wrzosy" obchodzi 20-lecie 
swojej działalności. Uroczysta gala odbędzie się 15 grudnia 2011 
roku w Auli UMK, o godz. 17.00. Młodzi artyści zaprezentują na 
scenie swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne. 

więcej
 

 
13 grudnia 30 lat później 
Toruń włączył się w obchody 30. rocznicy wprowadzenia w 
Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Upamiętniło ją 
złożenie kwiatów pod tablicą "Solidarności" na kościele św. 
Ducha, msza święta, przegląd filmów w CSW i wystawa na 
Rynku Staromiejskim.

więcej
 

 
Głosujmy na świąteczny Toruń! 
Toruń jest w gronie 100 kandydatów do tytułu najpiękniej 
oświetlonego miasta tegorocznych świąt. Ruszył internetowy 
plebiscyt na najładniej iluminowane miasta w Polsce. Do 2 
stycznia 2012 roku wybieramy finalistów wojewódzkich, do 15 
stycznia - ogólnopolskiego zwycięzcę.

więcej
 

 

 

Wyślij kartkę 

2Lubię to!
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Bulwar – podsumowanie konsultacji 
W czwartek, 15 grudnia 2011 r., o godz. 17.00 w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny odbędzie się 
podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie terenu 
położonego wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego. 

więcej
 

 
Toruńscy sportowcy nagrodzeni 
Zawodnicy z Aeroklubu Pomorskiego i Akademickiego Klubu 
Karate Tradycyjnego otrzymali z rąk prezydenta Torunia 
nagrody oraz listy gratulacyjne za osiągnięcia sportowe w 
minionym roku. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2011 roku w 
Urzędzie Miasta Torunia.

więcej
 

 
Starówka – jaka i dla kogo? 
Znane są już wyniki kilkumiesięcznych badań, dotyczących 
aktualnego stanu i perspektyw rewitalizacji toruńskiej starówki. 
Były one prowadzone w ramach projektu RESTART, 
finansowanego przez Fundację Stefana Batorego. Podsumowanie 
- 14 grudnia 2011 roku w Hotelu Bulwar o godz.18.15.

więcej
 

 
Badanie potrzeb NGO - polityka lokalowa 
Urząd Miasta Torunia przeprowadzi badanie potrzeb organizacji pozarządowych 

w zakresie polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń. Badanie zostanie przeprowadzone 
z wykorzystaniem ankiety przesłanej drogą elektroniczną bądź pocztą.

więcej
 

 
Nagrody dla bohaterów 
Z narażeniem swojego życia uratowali człowieka. 12 grudnia 
2011 roku prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził dwóch 
policjantów, którzy pod koniec listopada ocalili mężczyznę 
tonącego w nurtach Wisły. Nie był to ich pierwszy taki wyczyn. 

więcej
 

 
Szefowa TTBS Kobietą Biznesu 
Beata Żółtowska, od 2009 roku stojąca na czele miejskiej spółki 
- Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - znalazła 
się w gronie 100 KOBIET BIZNESU w rankingu ogłoszonym przez 
"Puls Biznesu". To ogólnopolski dziennik specjalistyczny 
poświęcony biznesowi, gospodarce i ...

więcej
 

 
Zobacz docieplone szkoły 
Aż 7 mln zł przeznaczyło w tym roku miasto na 
termomodernizacje. Za te pieniądze przeprowadzone zostało 
docieplenie pięciu toruńskich szkół i jednego przedszkola. Jak 
teraz wyglądają szkoły można się przekonać oglądając film, 
który dostępny jest na miejskim kanale portalu ...

więcej
 

 
Podsumowaliśmy prezydencję 
"Nasza Pierwsza Prezydencja" to hasło przewodnie konferencji, 
podsumowującej polskie przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej w naszym województwie. Spotkanie odbyło się w 
piątek, 9 grudnia 2011 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Toruniu. 

więcej
 

 
Więcej miejsc w przedszkolu na Złotej 
Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy 
Nagrodzony blog o moście 
Dom Muz odzyskał blask 
Rondo na placu Hoffmanna otwarte 
Wygraj kulturę z Ikarem 
Kolejne szkoły docieplone 
Podgórska nowa i bezpieczna 
Markowy Lokal Torunia 
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Odznaczony za pomoc Afryce 

Archiwum
 

  © Urząd Miasta Torunia engine: CONCEPT
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