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Cel:
Celem konsultacji było zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców na temat
zagospodarowania terenów Strugi Toruńskiej (na odcinku od ul. Ceramicznej do pl. bpa
Chrapka) i jej otoczenia oraz wypracowanie wspólnej koncepcji, która połączy społeczne
oczekiwania z uwarunkowaniami środowiska naturalnego.
Konsultacjom poddana została aranżacja stref zieleni w trzech wytypowanych obszarach:
1. Grębocin – teren, który posiada duży potencjał rekreacyjny. Tutaj bierze początek sztuczne
koryto Strugi Toruńskiej. W ramach konsultacji będziemy zastanawiać się jak
zagospodarować ten obszar, aby zachować jego naturalny charakter i jednocześnie stworzyć
miejsce, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy.
2. W rejonie osiedla Chrobrego – możliwe jest tutaj pełne rekreacyjno-sportowe
zaaranżowanie przestrzeni, ponieważ obszar ten scala funkcję mieszkaniową z
wypoczynkową i od lat stanowi miejsce aktywności mieszkańców.
3. Przy osiedlu na ul. Donimirskiego – teren, z którego chętnie korzystają mieszkańcy osiedla.
Wymaga uporządkowania i zagospodarowania pod kątem potrzeb mieszkańców.
Konsultacjom przyświecał cel, aby tereny wzdłuż Baszki urządzić tak, by mogli z nich
korzystać zarówno torunianie, jak i osoby odwiedzające nasze miasto.

Pytania główne:
1. W jaki sposób zagospodarować tereny Strugi Toruńskiej i jej otoczenia, aby odpowiadały
potrzebom mieszkańców?
Pierwsze pytanie dotyczyło problematyki zagospodarowania terenów Strugi Toruńskiej w
kontekście ochrony jej środowiska naturalnego. Mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się
swoimi uwagami na temat tego czy możliwe jest w pełni rekreacyjne urządzenie wybranych
terenów nad rzeką przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów przyrodniczych oraz jak
dalece możemy ingerować w ekosystem.
2. Pełne zagospodarowanie czy ostoja dzikiej przyrody? Jak dalece ingerować w naturalne
walory strugi i jej otoczenia?

Pytanie dotyczyło dotyczyło funkcji i możliwości zagospodarowania strugi, jak również
poruszało problematyczną kwestię pomiędzy pełnym urządzeniem tych terenów a ochroną ich
unikatowej przyrody.
3. W jaki sposób mieszkańcy chcieliby korzystać z terenów położonych nad strugą?
W odpowiedzi na to pytanie mieszkańcy przedstwiali swoje propozycje wykorzystania terenów Strugi
Toruńskiej.
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Ankiety
Uczestnicy konsultacji mieli możliwość wypełnienia ankiety internetowej, której celem było
zebranie podstawowych informacji na temat wykorzystania terenów strugi. Składała się ona z
siedmiu pytań. W pierwszych trzech pytaniach należało zaznaczyć przedział wiekowy, płeć
oraz rejon zamieszkania na terenie Torunia. Czwarte pytanie brzmiało: Czy w ciągu
ostatniego roku korzystałeś z terenów nad Strugą Toruńską w celach rekreacyjnych?, piąte:
Jak często w ciągu roku korzystasz z terenów nad Strugą Toruńską w celach rekreacyjnych?,
szóste: Czy korzystasz z terenów nad strugą wraz z dzieckiem?, siódme: Czy korzystasz z
terenów nad strugą razem z czworonogiem?
Ankietę wypełniło czterech uczestników konsultacji w wieku 25 – 40 lat, dwie kobiety oraz
dwóch mężczyzn. Troje respondentów jako rejon zamieszkania zaznaczyło Jakubskie-Mokre,
jedna osoba Rubinkowo. Trzy osoby zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku korzystały z
terenów nad strugą częściej niż raz w tygodniu. Również trzy osoby odpowiedziały, że
korzystają z tych terenów wraz z dzieckiem. W odpowiedzi na siódme pytanie, wszyscy
respondenci zaznaczyli, że nie korzystają z terenów strugi wraz z czworonogiem.
Forma konsultacji
Konsultacje prowadzono na platformie internetowej
w formie debaty z udziałem
mieszkańców, w terminie 8 – 27 maja 2017 r.. Dodatkowo zorganizowano spotkanie otwarte,
które przybrały charakter spacerów badawczych, w terminie 13 maja 2017 r., w trzech
różnych lokalizacjach wzdłuż Strugi Toruńskiej.

1) Debata „Wypoczynek nad strugą. Jak zagospodarować tereny wzdłuż Strugi
Toruńskiej?
Debata tekstowa na platformie „W Dialogu” miała miejsce w dniach 8-27 maja 2017 r..
Ekspertem był Pan Józef Czerwiński z Wydziału Środowiska i Zieleni UMT, moderatorami
debaty byli: Paweł Piotrowicz oraz Joanna Cywińska-Raczkowska (Wydział Komunikacji
Społecznej i Informacji UMT
Pytania postawione uczestnikom debaty tekstowej powiązane były z pytaniami głównymi
całej konsultacji. Sformułowano sześć pytań ukierunkowujących dyskusję:
1) Z którego/ych terenu/ów leżącego/ych nad Strugą Toruńską korzystasz najczęściej?
2) W jaki sposób korzystasz z terenu/ów leżących nad Strugą Toruńską?
3) Czy tereny Strugi Toruńskiej znajdują się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania?
4) Jakie masz propozycje związane z zagospodarowaniem terenów Strugi Toruńskiej i jej
otoczenia?
5) Czy tereny wzdłuż strugi powinny być ostoją środowiska naturalnego?
6) Jak uchronić Strugę Toruńską przed zaśmiecaniem?
Celem debaty tekstowej na platformie „W Dialogu” było zebranie uwag oraz opinii
mieszkańców na temat zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej. Do udziału w
tym etapie konsultacji zgłosiło się 31 osób, aktywnie uczestniczyły nim zaś 2 osoby, które
wyraziły swoje opnie na temat sposobów wykorzystania tych obszarów oraz ewentualnych
funkcji, jakie miałaby one pełnić.
Wnioski, które otrzymano w wyniku przeprowadzonej debaty to:
•

mieszkańcy chętnie korzystają z terenów położonych nad strugą, w pobliżu ich
miejsca zamieszkania, w celach rekreacyjnych,

•

potrzeby w zakresie zagospodarowania tych terenów nawiązują do funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej. Mieszkańcy zaproponowali montaż poidełek, z których
pobrać można wodę pitną, stojaków rowerowych, ławek, stołów kamiennych oraz
zaaranżowanie miejsc do grilla i gry w bule,

•

ochronie środowiska naturalnego terenów Strugi Toruńskiej sprzyjać mają: instalacja
dużych śmietników oraz zwiększenie nadzoru i promocja tych obszarów.

2) Spotkanie z mieszkańcami „Spotkajmy się nad wodą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi
Toruńskiej?”
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w terminie 13 maja 2017 r.. Przybrało ono charakter
spacerów badawczych, które przeprowadzono w trzech istotnych lokalizacjach wzdłuż Strugi
Toruńskiej. O godzinie 10.00 mieszkańcy, eksperci, przedstawiciele Uniwersytetu
Warszawskiego oraz urzędnicy spotkali się na terenie osiedla Grębocin, przy skrzyżowaniu ul.
Olsztyńskiej z Ceramiczną. Następnie, o godz. 12.00, rozpoczęliśmy spacer badawczy przy
osiedlu Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego. Ostatnim miejscem spotkania był zielony
skwerek przy ul. Chrobrego.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 50 osób. Mieszkańcy badali, analizowali i
rozpatrywali przestrzenie Strugi Toruńskiej, jej elementy oraz miejsca, które wymagają
wyjątkowej uwagi i interwencji.
Celem spotkania było zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców na temat
zagospodarowania terenów Strugi Toruńskiej (na odcinku od ul. Ceramicznej do pl. bpa
Chrapka) i jej otoczenia oraz wypracowanie wspólnej koncepcji, która połączy społeczne
oczekiwania z uwarunkowaniami środowiska naturalnego.
Konsultacjom przyświecał cel, aby tereny wzdłuż Baszki urządzić tak, by mogli z nich
korzystać zarówno torunianie, jak i osoby odwiedzające nasze miasto
Pytania postawione uczestnikom spotkania powiązane były z pytaniami głównymi całej
konsultacji. Sformułowano sześć pytań ukierunkowujących dyskusję:
1) Z którego/ych terenu/ów leżącego/ych nad Strugą Toruńską korzystasz najczęściej?

2) W jaki sposób korzystasz z terenu/ów leżących nad Strugą Toruńską?
3) Czy tereny Strugi Toruńskiej znajdują się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania?
4) Jakie masz propozycje związane z zagospodarowaniem terenów Strugi Toruńskiej i jej
otoczenia?
5) Czy tereny wzdłuż strugi powinny być ostoją środowiska naturalnego?
6) Jak uchronić Strugę Toruńską przed zaśmiecaniem?
Przebieg spacerów badawczych
Spacer badawczy – osiedle Grębocin (10.00 – 12.00)
W spacerze badawczym uczestniczyło ok. 20 osób.
Poniżej uwagi mieszkańców oraz propozycje zagopodarwoania przedstwione podczas
spotkania:
- uporządkowanie drzew, które są w złym stanie,
- montaż urządzeń do ćwiczeń w terenie,
- ławki, zadaszone miejsca do wypoczynku, stojaki dla rowerów, śmietniki, placyk do zabaw
dla dzieci, gospodarz do pilnowania terenu,
- miejsca do parkowania samochodów,
- nasadzenia krzewów nad brzegiem strugi (niskie krzewy kwitnące),
- zagospodarwoanie skarpy strugi tak, aby można było stanąć przy samej wodzie,
- utwardzenie ciągów pieszych wzdłuż strugi,
- wydzielenie miejsc dla matek z dziećmi,
- ścieżki pieszo-rowerowe,

- miejsce do grillowania,
-tymczasowe uporządkowanie terenu (skoszenie trawy, ławki, kosze na śmieci) – chodzi
wykonanie tych prac w stosunkowo krótkim czasie, aby widoczne były efekty,
- zwiększenie przepływu wody do Strugi Lubickiej

Potrzeby mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów Strugi Toruńskiej sprowadzają
się do rozwinięcia ich funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej. Uczestnicy konsultacji
podkreślali, że warto wydzielić miejsca do odpoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Ponadto potrzeba jest miejsc, gdzie aktywnie mogły spędzać czas całe rodziny.
Mieszkańcy zwrócili również uwagę na duże zaśmiecenie tych terenów oraz potrzebę ich
tymczasowego zagospodarowania (do czasu powstania i realizacji właściwej koncepcji
projektowej). Jednocześnie wyrazili potrzebę ochrony środowiska naturalnego, które stanowi
enklawę spokoju, z której chętnie korzystają mieszkańcy.

Spotkanie otwarte dla mieszkańców – osiedle Rubinkowo, okolice ul. Donimirskiego
(12.00 – 14.00)
W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.
Propozycje zagospodarowania:
- parking,
- miejsce do rekreacji dla mieszkańców (stacjonarne grille, kamienne stoły do pingponga,
miejsce do gry w bule oraz do gry w szachy),
- więcej ławek (niektórzy mieszkańcy twierdzą, ze ich ilość jest wystarczająca),
- więcej śmietników przy ławkach i stojaki na rowery,
- ustawienie dodatkowej lampy przy siłowni,
- wykonanie mostka przy ul. Donimirskiego i uporządkowanie terenów przy strudze,
- ustawienie słupka blokującego wjazd na ścieżke rowerową,
- problem z czystością strugi – należy zadbać o jeje regularne oczyszczanie,
- problem z dokarmianiem kaczek,
- miejsce do grillowania (niektórzy mieszkańcy zgłosili sprzeciw wobec tej propozycji),
- utworzenie zbiornika wodnego o niewielkiej głębokości przy strudze, aby dzieci mogły z
niego korzystać (głosy innych mieszkańców mówią o tym, żeby zbiornika nie budować, bo
stanowi potencjalne zagrożenie dla dzieci),

- należy powycinać stare, chore drzewa, gdyż stanowią niebezpieczeństwo i w ich miejscem
posadzić nowe,
- parkingi, ale nie przy strudze; można pomyśleć o parkingu wielopoziomowym,
- strugę należy oczyścić i zadbać o regularne koszenie trawy,
- miejsce do odpoczynku dla mieszkańców (ławeczki, śmietniki, zagospodarowanie zieleni),
- utworzenie zbiornika wodnego albo/wraz z ciekami wodnymi zagospodarowanymi na
użytek mieszkańców,
- przenieść plac zabaw z okolicy przy ul. Rydygiera bliżej osiedla,
- wymiana trawy,
- dodatkowy wybieg dla psów, bo brakuje w tej okolicy,
- ścieżka zdrowia wzdłuż strugi, która stanowiłaby jej wizytówkę,
- ścieżka rowerowa wzdłuż całej strugi – szybki i bezpieczny szlak komunikacyjny.

Spotkanie w sprawie terenów wzdłuż strugi w okolicy ul. Donimirskiego doprowadziło do
wypracowania propozycji ich zagospodarowania. Większość osób była zgodna co do tego, że
tereny te powinny nadal pełnić dotychczasową funkcję – odpoczynku i rekreacji dla
mieszkańców. Pojawiły się sprzeczne głosy w sprawie rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej
na tym obszarze. Kilkoro mieszkańców zgłosiło potrzebę budowy dodatkowych miejsc
parkingowych.
Uczestnicy konsultacji wskazali również na potrzebę zwrócenia większej uwagi na kwestie
porządkowe dotyczące samej strugi jak i terenów przyległych: należy oczyszczać koryto
rzeki, regularnie kosić trawę i wycinać chwasty oraz na bieżąco usuwać obumarłe drzewa.

Spacer badawczy – zielony skwerek przy ul. Chrobrego (14.00 – 16.00)
W spotkaniu uczestniczyło 5 mieszkańców.
Propozycje zagospodarowania:
- należy naprawić chodnik przy mostku (ul. Wojska Polskiego 7-9),

*
(fot. uszkodzony chodnik przy ul. Wojska Polskiego 7-9)
- należy tak zorganizować ruch przy garażach (przy bloku od ul. Wojska Polskiego 10), aby
miejsce to było bezpieczne dla pieszych oraz bawiących się tam dzieci; większość osób do
garaży dojeżdża drogą, która służy głównie pieszym i rowerzystom – należy niezwłocznie
uregulować tę kwestię

$
(fot. chodnik oraz tereny przy garażach, przy ul. Wojska Polskiego 10)

- potrzebne są miejsca do siedzenia dla mieszkańców (ławki lub inne siedziska, np.
kontynuacja siedzisk, które powstały ze ściętych pni drzew),
- wydzielone miejsce do zabaw dla dzieci (szałasy, huśtawki),
- informacje na temat niebezpieczeństwa, jakie niesie dokarmianie kaczek i innych dziko
żyjących zwierząt (np. w postaci tablic informacyjnych),
- ewentualnie poidełka dla ptaków,
- ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż całej strugi,
- potrzebne jest oczyszczenie strugi na odcinku do Kaszownika,
- ławki przy placu zabaw i dosadzenie drzew, bo brakuje cienia, by dzieci mogły się bawić(ul.
Wojska polskiego 23),
- brakuje koszy na śmieci,
- dobrze, aby pozostało jak najwięcej naturalnej przestrzeni, którą można także w sposób
naturalny zagospodarować (pnie drzew i inne ekologiczne surowce),
- miejsce, w którym znajduje się betonowe boisko (przy ul. Chrobrego 19), z którego korzysta
mała ilość dzieci - zagospodarować na przestrzeń dla najmłodszych (szałasy, sprzęty do
zabawy),
- pomysł łąki kwietnej z ulami, na której odbywać by się mogły lekcje przyrody przy Zespole
Szkół nr 1,
W trakcie spotkania na terenie zielonego skwerku przy ul. Chrobrego i Wojska Polskiego
mieszkańcy przedstawili swoje uwagi oraz propozycje dotyczące zagospodarowania
obszarów Strugi Toruńskiej. Ich zdaniem miejsce to powinno stanowić ostoję naturalnej
przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno odbywać się przy użyciu ekologicznych
surowców, np. pnie ściętych. Posiada ono także swój unikatowy klimat, który należałoby
zachować: folklorystyczne „kapliczki”, miejsca do wieszania prania, siedziska ze ściętych pni
drzew.
Mieszkańcy zwrócili również uwagę na ogromną potrzebę miejsc do siedzenia dla
mieszkańców, na których mogliby odpocząć, ławek i drzew na placach zabaw, wydzielonych
przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity brak śmietników.
Dodatkowo, zaproponowali ustawienie tablic informujących o zagrożeniach, jakie niesie
dokarmianie dzikich zwierząt.
Sposób uwzględnienia uwag
Uwagi mieszkańców są analizowane przez odpowiednie wydziały merytoryczne.
Szczegółowe informacje dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych
wniosków zostaną przedstawione w raporcie końcowym w dniu 30 czerwca 2017r.

