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Sponsorem
tytularnym
tegorocznego
Torun FIM
Speedway Grand
Prix of Poland
została �rma Nice
Polska.

W dniu 6 września
2017 roku �rma Nice
Polska o�cjalnie
została ogłoszona
sponsorem
tytularnym

tegorocznego Grand Prix of Poland na żużlu. Od teraz o�cjalna nazwa tej wielkiej imprezy sportowej
to: 2017 Nice Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland!

Firma Nice Polska jest obecna w naszym kraju od 1996 roku i przez te lata wypracowała sobie
pozycję lidera w segmencie automatyki dla domu i przemysłu. Oprócz sukcesów na polu dystrybucji
i sprzedaży w swojej dziedzinie, od blisko 15 lat �rma Nice wspiera polski sport. Flagowe projekty to
Nice 1. Liga Żużlowa oraz Nice 1. liga piłki nożnej. Firma aktywnie wspiera także wiele klubów i
różnorodnych projektów sportowych.

Już 7 października 2017 roku na toruńskiej Motoarenie po raz ósmy najlepsi żużlowcy świata
rywalizować będą o kolejne punkty w cyklu Speedway Grand Prix. Tegoroczne zawody będą 10
rundą cyklu, ostatnią w Europie. Bilety na tę można nabyć także poprzez Internet na stronie
kupbilet.pl. 
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Wszystkie aktualności

Awaria fontanny Cosmopolis

Zaplanowane na dziś (środa 6.09.) pokazy muzyczne nie odbędą się.

Ostrzeżenie przed
ulewnym deszczem

W ciągu najbliższej doby na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego mogą
wystąpić ulewne deszcze.

Strefa zamieszkania -
odpowiadamy na pytania

W związku z dużą liczbą pytań, które pojawiają się po
wprowadzeniu na starówce strefy zamieszkania, poniżej
odpowiadamy na najczęściej pojawiające się wątpliwości.
Pytanie nr 1 Mieszkaniec zaproponował zwiększenie liczby
kopert dla przedsiębiorców na ul. Chełmińskiej (obecnie jest
tam wyznaczona jedna koperta na ich użytek) - można to
zrobić...

Włoskie smaki na starówce

Na Rynku Nowomiejskim w Toruniu 6 września 2017 r.
rozpoczął się kiermasz regionalnych produktów włoskich.

Dawny Toruń na zdjęciach

7 września w Ratuszu odbędzie się spotkanie z Andrzejem
Kamińskim, autorem albumu „Toruń w obiektywie
fotoreportera 1960-2000”.

Coraz więcej nowych dróg

Toruń nie zwalnia w rozbudowie i modernizacji
infrastruktury drogowej. Prace prowadzone są w wielu
punktach miasta, a w niektórych już się zakończyły.
Olszewskiego, Chabrowa, Tulipanowa czy drogi na tzw. JAR-
ze to zaledwie kilka przykładów. 5 września 2017 r.
wizytował je prezydent Torunia Michał Zaleski.

Torunianie uhonorowani
Krzyżem Wolności i Solidarności
Trzydzieścioro siedmioro osób związanych z Toruniem otrzyma 8
września Krzyż Wolności i Solidarności.

Pójdźmy nocą do ratusza
9 września IV Toruńska Noc Muzealna. W godzinach 18:00 – 22:00
Muzeum Okręgowe w Toruniu udostępni bezpłatnie trzy swoje
oddziały: Ratusz Staromiejski, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
w Kamienicy pod Gwiazdą oraz Muzeum Historii Torunia w Domu
Eskenów.

Startuje II Memoriał prof.
Stanisława Łęgowskiego
Od 8 września przez cztery dni w Arenie Toruń rozgrywane będą
mecze drużyn koszykarskich kobiet z trzech krajów.

Stypendia kulturalne na 2018
rok
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zamieszkujące na
terenie miasta Torunia mogą ubiegać się o Stypendium Miasta
Torunia w dziedzinie kultury na rok 2018 r. W zależności od potrzeb
wnioski można składać o stypendia całoroczne i półroczne.

Przedszkola i szkoły zyskują
blask
Dzięki miejskim inwestycjom wypiękniała m.in. Szkoła
Podstawowa nr 27 w Kaszczorku i filia Przedszkola Miejskiego nr
11 przy ul. Buszczyńskich. Prace trwają jeszcze w Przedszkolu
Miejskim nr 17 przy Gagarina.

Żwirki i Wigury otwarta dla
ruchu
Kierowcy znów mogą pojechać ulicą Żwirki i Wigury.

Ambasador Japonii gościem
inauguracji roku szkolnego w IV
LO
W uroczystej inauguracji roku szkolnego w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu wziął
udział ambasador Japonii Shigeo Matsutomi.

Wyprawka szkolna 2017
Uczniowie uczęszczający do toruńskich szkół mogą ubiegać się o
dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Kultura, Miasto Miasto

Drogi, Miasto Miasto

Kultura, Miasto Drogi, Inwestycje, Miasto
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Bądź na bieżąco z Toruniem

Wprowadź adres e-mail Zapisz się do newslettera

ul. Wały gen. Władysława
Sikorskiego 8 

87-100 Toruń
tel. centrala: +48 56 611 87 77 

e-mail: pium2@um.torun.pl

Zasadniczo poniedziałek - piątek 

w godzinach: 7:30 - 17:00 

Sprawdź dla każdego z wydziałów
(BIP)

PIUM w CH Plaza 

wtorek - piątek w godzinach 11:00 -
19:00 

sobota w godzinach 9:00 - 17:00
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