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Termin 
 

 
24 kwietnia – 30 czerwca 2017 r. 
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
50 osób wzięło udział w spotkaniu otwartym dla mieszkańców  
31 osób zgłosiło się do udziału w debacie tekstowej na platformie 
„wDialogu”, przy czym aktywny udział w debacie brały 2 osoby.  

 
 

 

 
 

 
Organizatorzy 
 
 
 
Przedmiot 
Konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Uniwersytetem Warszawskim oraz Wydziałem Środowiska i Zieleni 
UMT  
 
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. Na wysokości osiedla Rubinkowo, w szczególności w rejonie 
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. 
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Przebieg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
Ogłoszenie konsultacji: 24.04.2017 
Zakończenie rekrutacji uczestników: 08.05.2017 
Rozpoczęcie konsultacji: 08.05.2017 
Spotkanie otwarte dla mieszkańców: 13.05.2017 
Publikacja raportów cząstkowych na platformie: 16.06.2017 
Możliwośc wnoszenia uwag do raportu: 16-30.06.2017 
Zakończenie konsultacji: 30.06.2017 
 
 
I.  Spotkanie konsultacyjne 
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sobotę 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. 
Przeszli wspólnie wzdłuż Strugi, w kierunku wschodnim, aż do granicy 
miasta. Następnie, o godz. 12.00, rozpoczęliśmy spacer badawczy 
w rejonie osiedla Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego. Ostatnim 
miejscem spotkania był zielony skwerek na osiedlu Chrobrego, 
w sąsiedztwie bloku przy ul. Wojska Polskiego 41, przy czym spacer 
objął także tereny nad Strugą Toruńską po drugiej stronie ul. Wojska 
Polskiego, aż do ul. Batorego. 
 
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.  
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II. Konsultacje na platformie internetowej „W Dialogu” 
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). 
Do udziału w debacie tekstowej zgłosiło się 31 mieszkańców. 
Aktywnie uczestniczyły w niej 2 osoby.  
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Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców Torunia.  Zastosowano następujące 
narzędzia komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl,  

    www.konsultacje.torun.pl)  
 informacje w mediach lokalnych  
 plakaty    
 informacje wysyłane drogą elektroniczną do osób, które 

zarejestrowały się na platformie „W Dialogu” 
 
 

 
 
 

 
 
 

Koszty Rozłożenie namiotów podczas spotkań otwartych – 615 zł brutto 
Projekt plakatu – ok. 500 zł brutto 
Wydruk plakatów – ok. 400 zł brutto 
Ekspozycja plakatów – ok. 500 zł brutto 
Razem: 2 015 zł brutto 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag 
dotyczących konsultowanego terenu. Mieszkańcy uczestniczyli 
również w debacie tekstowej, która odbywała się na platformie 
internetowej „W Dialogu”. Osoby, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą elektroniczną – 
żaden z mieszkańców nie skorzystał z tej możliwości 
 
Na następnych stronach zamieszczono szczegółowy opis 
poszczególnych etapów konsultacji oraz zestawienie uwag i opinii 
mieszkańców. 
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Opis procesu konsultacji 

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. 

 
Eksperci 
Józef Czerwiński 
Szczepan Burak 
Jolanta Swinarska 
Rafał Wiewiórski 
Marcin Kowallek 
Mirosław Bartulewicz 
Marcin Maksim 
Anna Przybylska 
 

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? 
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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?” 
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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. W ramach 
spaceru uczestnicy dotarli wzdłuż strugi aż do wschodniej granicy miasta. Następnie, o godz. 12.00, 
rozpoczęliśmy spacer badawczy przy osiedlu Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego. Ostatnim 
miejscem spotkania był zielony skwerek na Osiedlu Chrobrego, na wysokości bloku ul. Wojska 
Polskiego 41, przy czym spacer objął obszar po obu stronach ul. Wojska Polskiego - aż do 
ul. Batorego. 
 
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 uprządkowanie terenu (skoszenie trawy, ławki, kosze na śmieci) – chodzi 
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 wykonanie tych prac w stosunkowo krótkim czasie, aby widoczne były efekty, 
- zwiększenie przepływu wody do Strugi Lubickiej 
 

Potrzeby mieszkańców w zakresie zagospodarwowania 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 zagospodarwoania (do czasu powstania i realizacji własciwej koncepcji projektowej). 
Jednocześnie wyrazli potrzeęe ochrony środowiska naturalengo, które stanowi enklawę spokoju, z 
której chętnie korzystają mieszkańcy. 
 
 
Spotkanie otwarte dla mieszkańców – osiedle Rubinkowo, oklice ul. Donimirskiego (12.00 – 14.00) 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.  
Propozycje zagospoardowania: 
- 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 uprządkowanie terenów przy strudze, 
- ustawienie słupka blokujacego 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 woebc tej propozycji), 
- utworzenie zbiornika wodnego o niewielkiej głebokości 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, 
- parkingtwk, 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, zagospodarwoanie zieleni), 
- utworzebnie 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, kóra stanowiłaby jej wizytówkę, 
- ścieżka rowerowa wzdłuż całej strugi – szybki i bezpieczny szlak komunikacyjny. 
 
Spotkanie w sprawie terenów wzdłuż strugi w okolicy ul. Donimirskiego doprowadiło 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 
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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 porządkwe 
dotyczące samej strugi jak i terenów przyległych: należy oczyszczać koryto rzeki, regularnie kosić 
trawę i wycinać chwasty oraz na bieżąco usówać obumarłe drzewa. 
 
Spacer badawczy – zielony skwerek na Osiedlu Chrobrego (14.00 - 16.00) 
W spotkaniu uczesniczyło 5 mieszkańców.  
Propozycje zagospodarowania: 
- należy naprawić chodnik przy mosku (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  
- 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. 
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Zestawienie uwag mieszkańców 
 
Uwagi mieszkańców zebrane podczas spaceru badawczego na osiedlu Grębocin (10.00 – 12.00) 

I. Propozycje zagospodarowania terenu Odpowiedź 

1.  uporządkowanie drzew, które są w złym stanie Odpowiedź: 
Czynności te powinny być realizowane przez właściciela 
nieruchomości KPZMiUW we Włocławku.  

2. montaż urządzeń do ćwiczeń w terenie Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

3. ławki, zadaszone miejsca do wypoczynku, stojaki dla rowerów, śmietniki, 
placyk do zabaw  dla dzieci, gospodarz do pilnowania terenu 

Uwzględniono częściowo: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. Proponowana 
forma zagospodarowania wyznaczonych obszarów w 
sąsiedztwie strugi sprawdziła się w innych lokalizacjach. 
Stały nadzór takich obiektów nie wydaje się możliwy w 
chwili obecnej. 

4.  miejsca do parkowania samochodów Nie uwzględniono: 
Lokalizacja miejsc parkingowych w otoczeniu strugi koliduje 
z przyjętym charakterem potencjalnego zagospodarowania 
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tych terenów do celów rekreacyjnych i wypoczynku.  

5.  nasadzenia krzewów nad brzegiem strugi (niskie krzewy kwitnące) Uwzględniono: 
Wniosek uzasadniony, do realizacji w procesie korekty i 
modernizacji drzewostanu. 

6. zagospodarowanie skarpy strugi tak, aby można było stanąć przy samej 
wodzie 

Nie uwzględniono: 
Wniosek nieuzasadniony. Struga jest ciekiem o korycie 
niewielkich rozmiarów, obniżenie brzegu spowoduje jego 
degradację w czasie prób przechodzenia na przeciwległy 
brzeg. 

7. utwardzenie ciągów pieszych wzdłuż strugi Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. Realizacja ciągów pieszo-
rowerowych na niektórych odcinkach jest w toku. 

8. wydzielenie miejsc dla matek z dziećmi Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

9. ścieżki pieszo-rowerowe Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

10. miejsce do grillowania Nie uwzględniono: 
Taki rodzaj zagospodarowania w tej lokalizacji może 
powodować szereg sytuacji konfliktowych, ze względu na 
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bliskość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

11 tymczasowe uporządkowanie terenu (skoszenie trawy, ławki, kosze na 
śmieci)  

Odpowiedź: 
Prace utrzymaniowe i porządkowe są wykonywane w 
obrębie Strugi przez jej właściciela – KPZMiUW przy 
wsparciu Gminy. 

12. zwiększenie przepływu wody do Strugi Lubickiej Odpowiedź: 
Przepływ w ciekach jest regulowany przelewem stałym na 
jazie rozdzielczym. 

 
Uwagi mieszkańców zebrane podczas spotkania otwartego dla mieszkańców na osiedlu Rubinkowo, okolice ul. Donimirskiego (12.00 – 14.00) 

I. Propozycje zagospodarowania terenu Odpowiedź 

1.  parking Nie uwzględniono: 
Lokalizacja miejsc parkingowych w otoczeniu Strugi koliduje 
z przyjętym charakterem potencjalnego zagospodarowania 
tych terenów do celów rekreacyjnych i wypoczynku. 

2. miejsce do rekreacji dla mieszkańców (stacjonarne grille, kamienne stoły 
do pingponga,  miejsce do gry w bule oraz do gry w szachy) 

Uwzględniono częściowo: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 
Nie znajdujemy uzasadnienia dla tworzenia miejsc do 
grillowania, w tej lokalizacji mogą one powodować szereg 
sytuacji konfliktowych ze względu na bliskość zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

3. więcej ławek (niektórzy mieszkańcy twierdzą, ze ich ilość jest Uwzględniono: 
Uwaga zostanie przeanalizowana na etapie  tworzenia 
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wystarczająca) koncepcji projektowej. 

4. więcej śmietników przy ławkach i stojaki na rowery, Uwzględniono: 
Uwaga zostanie przeanalizowana na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. 

5.  ustawienie dodatkowej lampy przy siłowni Uwzględniono: 
Uwaga została przekazana odpowiedniej jednostce do 
wykonania. 

6. wykonanie mostka przy ul. Donimirskiego i uporządkowanie terenów przy 
strudze 

Uwzględniono: 
Zadanie zostało wykonane. 

7. ustawienie słupka blokującego wjazd na ścieżkę rowerową Nie uwzględniono: 
Obowiązuje zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, 
kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, z wyłączeniem 
rowerów – kwestia niedostatecznego przestrzegania w/w 
zakazu została zgłoszona do odpowiednich służb celem jego 
wyegzekwowania. 

8. problem z czystością strugi – należy zadbać o jej regularne oczyszczanie Odpowiedź: 
Podstawowe prace utrzymaniowe na Strudze w chwili 
obecnej powinien wykonywać jej właściciel – KPZWiW we 
Włocławku. Gmina udziela mu wsparcia wykonując kilka 
takich zabiegów w ciągu roku. 

9. problem z dokarmianiem kaczek Odpowiedź: 
Dokarmianie kaczek poza okresem zimowym nie znajduje 
żadnego uzasadnienia i prowadzi jedynie do 
zanieczyszczenia terenu oraz zwiększenia liczebności  
populacji gryzoni. Uzasadnione jest przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej poprzez struktury spółdzielni 
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mieszkaniowych. 

10. miejsce do grillowania (niektórzy mieszkańcy zgłosili sprzeciw wobec tej 
propozycji) 

Nie uwzględniono: 
Taki rodzaj zagospodarowania w tej lokalizacji może 
powodować szereg sytuacji konfliktowych, ze względu na 
bliskość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

11 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) 

Odpowiedź: 
Wniosek do analizy. Ze względu na obserwowane 
zmniejszenie przepływu w Strudze w ostatnich latach, 
utrzymanie wody w płytkich zbiornikach może być 
niemożliwe w okresie letnim. 

12. należy powycinać stare, chore drzewa, gdyż stanowią niebezpieczeństwo i 
w ich miejscem posadzić nowe 

Odpowiedź: 
Wniosek uzasadniony, który w chwili obecnej powinien być 
realizowany przez właściciela nieruchomości KPZMiUW we 
Włocławku. 

13. parking ale nie przy strudze; można pomyśleć o parkingu 
wielopoziomowym 

Nie uwzględniono: 
Lokalizacja miejsc parkingowych w otoczeniu Strugi koliduje 
z przyjętym charakterem potencjalnego zagospodarowania 
tych terenów do celów rekreacyjnych i wypoczynku. 

14. strugę należy oczyścić i zadbać o regularne koszenie trawy Odpowiedź: 
Podstawowe prace utrzymaniowe na Strudze w chwili 
obecnej powinien wykonywać jej właściciel – KPZWiW we 
Włocławku. Gmina udziela mu wsparcia wykonując kilka 
takich zabiegów w ciągu roku. 

15. miejsce do odpoczynku dla mieszkańców (ławeczki, śmietniki, 
zagospodarowanie zieleni) 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
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publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. Proponowana 
forma zagospodarowania wyznaczonych obszarów w 
sąsiedztwie strugi sprawdziła się w innych lokalizacjach. 

16. utworzenie zbiornika wodnego albo/wraz z ciekami wodnymi 
zagospodarowanymi na użytek mieszkańców, przenieść plac zabaw z 
okolicy przy ul. Rydygiera bliżej osiedla 

Odpowiedź: 
Wniosek do analizy. Ze względu na obserwowane 
zmniejszenie przepływu w Strudze w ostatnich latach, 
utrzymanie wody w płytkich zbiornikach może być 
niemożliwe w okresie letnim. 

17. wymiana trawy Odpowiedź: 
Miejsca, które wskazano do wymiany trawy znajdują się na 
terenie spółdzielni mieszkaniowej. 

18. dodatkowy wybieg dla psów, bo brakuje w tej okolicy Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

19. ścieżka zdrowia wzdłuż strugi, która stanowiłaby jej wizytówkę Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

20. ścieżka rowerowa wzdłuż całej strugi – szybki i bezpieczny szlak 
komunikacyjny 

Odpowiedź: 
Wniosek niemożliwy do realizacji na całej długości cieku – 
brak dyspozycji terenem. Istnieje możliwość wplecenia 
ścieżki rowerowej na niektórych odcinkach w inny układ 
komunikacyjny. 
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Uwagi mieszkańców zebrane podczas spaceru badawczego  po osiedlu Chrobrego (14.00 – 16.00) 

I. Propozycje zagospodarowania terenu Odpowiedź 

1.  należy naprawić chodnik przy mostku (ul. Wojska Polskiego 7-9) 

 

Uwzględniono: 
Naprawa chodnika została zgłoszona do realizacji. 



 
 

  20 
 

2. 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 

 

Odpowiedź: 
Obowiązuje zakaz wjazdu na chodnik. Ze względu na 
nieprzestrzeganie w/w zakazu istnieje możliwość 
postawienia słupków blokujących wjazd na wniosek 
mieszkańców. 

3. potrzebne są miejsca do siedzenia dla mieszkańców (ławki lub inne 
siedziska, np.  kontynuacja siedzisk, które powstały ze ściętych pni drzew) 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 
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4. wydzielone miejsce do zabaw dla dzieci (szałasy, huśtawki) Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

5.  informacje na temat niebezpieczeństwa, jakie niesie dokarmianie kaczek i 
innych dziko żyjących zwierząt (np. w postaci tablic informacyjnych) 

Odpowiedź: 
Dokarmianie kaczek poza okresem zimowym nie znajduje 
żadnego uzasadnienia i prowadzi jedynie do 
zanieczyszczenia terenu oraz zwiększenia liczebności  
populacji gryzoni. Uzasadnione jest przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej poprzez struktury spółdzielni 

6. ewentualnie poidełka dla ptaków Odpowiedź: 
Struga prowadzi wodę, brak ograniczeń w dostępie. 

7. ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż całej strugi Odpowiedź: 
Wniosek niemożliwy do realizacji na całej długości cieku – 
brak dyspozycji terenem. Istnieje możliwość wplecenia 
ścieżki rowerowej na niektórych odcinkach w inny układ 
komunikacyjny. 

8. potrzebne jest oczyszczenie strugi na odcinku do Kaszownika Odpowiedź: 
Struga jest utrzymywana. 

9. ławki przy placu zabaw i dosadzenie drzew, bo brakuje cienia, by dzieci 
mogły się bawić(ul. Wojska polskiego 23) 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. Ze względu na bezpieczeństwo osób 
przebywających na placu zabaw proponuje się zadaszenia 
w postaci małej architektury. 

10. brakuje koszy na śmieci Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. 
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11 dobrze, aby pozostało jak najwięcej naturalnej przestrzeni, którą można 
także w sposób  naturalny zagospodarować (pnie drzew i inne ekologiczne 
surowce) 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, będzie jednak wymagała 
skorelowania z innymi propozycjami wyposażenia 
przestrzeni. 

12. 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) 

Odpowiedź: 
Jest to teren S.M. Kopernik.  

13. pomysł łąki kwietnej z ulami, na której odbywać by się mogły lekcje 
przyrody przy ZespoleSzkół nr 1 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie przeanalizowana na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. 

 

Uwagi mieszkańców zebrane podczas trwania debaty tekstowej na platformie internetowej „W Dialogu” 

I. Propozycje zagospodarowania terenu Odpowiedź 

1. instalację poidełek; uzasadnienie - zainstalować poidełka, gdzie można 
uzupełnić bidony oraz napić się w trakcie spaceru / pikniku 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne 

2. stojaki rowerowe; uzasadnienie - ustawić ławki i stojaki rowerowe - 
miejsce na przerwę w przejażdżce 

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne 
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3. miejsca grillowe; uzasadnienie - kamienne grille, stoliki z siedzeniami ze 
wszystkich stron (nie długie "tramwaje") 

Nie uwzględniono: 
Taki rodzaj zagospodarowania w tej lokalizacji może 
powodować szereg sytuacji konfliktowych, ze względu na 
bliskość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. miejsca do gry w bule Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

5.  kamienne stoły do tenisa stołowego lub gry w szachy, Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

6. ławki do odpoczynku podczas spaceru. Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej, na terenach, które zgodnie 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publiczną i 
publiczne usługi sportowo-rekreacyjne. 

II. W jaki sposób ochronić strugę przed zaśmiecaniem? Odpowiedź 

1. duże i stabilne śmietniki, najlepiej kamienne, z zamykaną pokrywą, żeby 
estetycznie komponowały się z otoczeniem; ustawienie koszy wzdłuż 
ścieżki  

Uwzględniono: 
Uwaga zostanie uwzględniona na etapie  tworzenia 
koncepcji projektowej. Do analizy forma oraz materiał, z 
którego zastaną wykonane kosze. 

2. większy nadzór i promocja terenu (stały monitoring; częstsze patrole Odpowiedź:  
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straży miejskiej; częstsze sprzątanie strugi; wyciąganie konsekwencji 
względem właścicieli ogródków działkowych oraz okolicznych zakładów 
zaśmiecających strugę; kampania informacyjna wśród mieszkańców 
osiedla; zaangażowanie spółdzielni mieszkaniowej Rubinkowo i lokalnych 
parafii do promocji terenu, jako zadbanego miejsca do wypoczynku; 
tablice informacyjne dot. fauny i flory terenu) 

Uwaga zostanie uwzględniona. 
W tego rodzaju działania powinny być aktywnie 
zaangażowanie także sami mieszkańcy. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania  Strugi Toruńskiej 
i jej otoczenia,  które odbywały się w terminie od 24 kwietnia do 30 
czerwca 2017 roku,  dały mieszkańcom możliwość zaprojektowania 
wspólnej przestrzeni oraz wyrażenia opinii na temat możliwych 
rozwiązań, które pozwolą ochronić naturalne środowisko tych 
obszarów. 
W ramach konsultacji odbywały się: debata na platformie 
internetowej "W Dialogu" oraz spotkania otwarte. Dodatkowo 
mieszkańcy mieli możliwość przesłania swoich uwag drogą 
elektroniczną. 
Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 13 maja 2017 r. Przybrało ono 
charakter spacerów badawczych, które przeprowadzono w trzech 
istotnych lokalizacjach wzdłuż Strugi Toruńskiej: na terenie osiedla 
Grębocin, przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej z Ceramiczną - aż do 
wschodniej granicy miasta, na osiedlu Rubinkowo w okolicach 
ul. Donimirskiego, na osiedlu Chrobrego - po obu stronach ul. Wojska 
Polskiego. 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.  
W terminie od 8 maja do 30 czerwca mieszkańcy mieli możliwość 
zgłaszania swoich uwag na platformie internetowej "W Dialogu". 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. 
Żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości przesłania uwag 
drogą elektroniczną. 
Uwagi zgłoszone przez mieszkańców na spotkaniach otwartych oraz 
przedstawione na platformie internetowej zostały zebrane oraz 
wnikliwie przeanalizowane w raporcie z konsultacji społecznych. 
Większość z nich została uwzględniona.  
W wyniku konsultacji społecznych doszło do zebrania wskazań 
służących wypracowaniu wspólnej koncepcji przyszłego 
zagospodarowania terenów Strugi Toruńskiej. Ustalono, że ze względu 
na sposób wykorzystania tych obszarów przez mieszkańców - dla 
celów odpoczynku oraz rekreacji, ich przyszłe urządzenie również 
powinno celom tym służyć (ławeczki, kosze na śmieci, elementy małej 
architektury, miejsca dla sportu i rekreacji). Dodatkowo, należy zadbać 
o ochronę środowiska naturalnego tego cieku oraz jego regularne 
oczyszczanie. 
Materiał zebrany podczas konsultacji posłuży do prowadzenia 
dalszych prac koncepcyjnych i projektowych dot. zagospodarowania 
terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej. 
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              Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik  nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie torun.pl, 21 kwietnia 2017 r. 

 

 

Cały tekst: 

Trwają zapisy chętnych do udziału w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowania 
terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej. 

Do przeprowadzenia konsultacji użyjemy internetowej platformy „W Dialogu” - systemu 
wspomagającego prowadzenie konsultacji społecznych. Jest to narzędzie, które umożliwia 
prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Jednym z elementów tego systemu jest 
rejestracja osób chcących brać udział w konsultacjach - ułatwia to prowadzenie działań 
konsultacyjnych, analizę danych, wzmacnia przejrzystość i reprezentatywność zebranych opinii. 

 Konsultacje dotyczące Strugi Toruńskiej są pierwszymi, w których używamy tego narzędzia. Jeżeli się 
sprawdzi, będziemy chcieli wprowadzić je na stałe i używać także w innych konsultacjach. Test 
prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim - liderem projektu badawczego, w ramach 
którego powstała platforma „W Dialogu” . 
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Konsultować będziemy obszar całej Strugi Toruńskiej, ale ze względu na jej długość skupimy się na 
trzech fragmentach rzeczki, leżących w obszarach zamieszkałych: 

• Grębocin – teren, który posiada duży potencjał rekreacyjny. Tutaj bierze początek sztuczne 
koryto Strugi Toruńskiej. 

• W rejonie osiedla Chrobrego – obszar, który scala funkcję mieszkaniową z wypoczynkową i 
od lat stanowi miejsce aktywności mieszkańców. 

• Przy osiedlu Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego – teren, z którego chętnie korzystają 
mieszkańcy osiedla 

Warto wiedzieć, że obszar Strugi Toruńskiej naturalnie ubarwia krajobraz naszego miasta. Ma liczne 
walory przyrodnicze oraz historyczne, dlatego jego aranżacja powinna odbywać się z zachowaniem 
dbałości o środowisko. Wstępne pomysły przewidują m.in.: uporządkowanie otoczenia rzeki, 
instalacje elementów małej architektury, nowe nasadzenia czy ścieżki rowerowe. Miejsca nad Baszką 
powinny odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Torunia oraz turystów, którzy każdego roku tak 
licznie odwiedzają nasze miasto i jednocześnie przewidywać potrzebę ochrony środowiska 
naturalnego i zachowania istniejących w tym terenie ostoi dzikiej przyrody. Zastanawiając się dziś nad 
sposobem urządzenia terenów nad Baszką, będziemy przywoływać także pomysły i koncepcje z roku 
2013, kiedy to spotykaliśmy się z mieszkańcami by rozmawiać o tym temacie (choć w o wiele 
mniejszym zakresie). 

Wciąż można rejestrować się na platformie internetowej „W Dialogu”. Rejestracji dokonujemy w 
zakładce Panel mieszkańca (należy podać adres e-mail oraz hasło, jakiego chcecie używać logując się 
do systemu „W Dialogu”). Zarejestrowane osoby będą miały dostęp do opisu konsultacji, materiałów 
informacyjnych dotyczących Strugi Toruńskiej oraz publikowanych raportów. Rekrutacja uczestników 
zakończy się 8 maja. 

Gdzie się zarejestrować? 

Klikając w link: https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/  

W ramach konsultacji przewidujemy także: 

•     Debatę tekstową, która będzie się odbywać na platformie internetowej pod adresem: 
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/ (aby zapisać się na debatę należy w panelu mieszkańca, w 
rubryce Adres zamieszkania, zaznaczyć wybraną dzielnicę Torunia), 

•     Spotkania otwarte - spacery badawcze nad wodą, wzdłuż Strugi Toruńskiej (zaplanujemy 
spacery w sobotę, w trzech wytypowanych miejscach badawczych po terenach wybranych 
lokalizacji). 

Na koniec będziemy także publikować wstępną wersję raportu i czekać na uwagi uczestników 
konsultacji do tego dokumentu, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. 

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zarejestrować się na platformie 
(https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/). Po wejściu do panelu mieszkańca, każdy odwiedzający stronę 
może skorzystać z instrukcji rejestracji i logowania, które umieszczone są na stronie w formie filmów 
instruktażowych (pod adresem 
http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Instrukcja_mieszkanca.pdf  znajduje się pełna 
instrukcja mieszkańca) 

https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Instrukcja_mieszkanca.pdf
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W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia. 

Więcej informacji o konsultacjach terenu Strugi Toruńskiej. 

 

Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 21 kwietnia 2017 r. 

 

 

Cały tekst: 

Wypoczynek nad strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej?  

Od poniedziałku, 24 kwietnia 2017 r. ruszają zapisy chętnych do udziału w konsultacjach 
społecznych na temat zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej. 

Dlaczego zapisy? 

Do przeprowadzenia konsultacji użyjemy internetowej platformy „W Dialogu” - systemu 
wspomagającego prowadzenie konsultacji społecznych. Jest to narzędzie, które umożliwia 
prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Jednym z elementów tego systemu jest 
rejestracja osób chcących brać udział w konsultacjach - ułatwia to prowadzenie działań 
konsultacyjnych, analizę danych, wzmacnia przejrzystość i reprezentatywność zebranych opinii. 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/wypoczynek-nad-struga-jak-urzadzic-tereny-wzdluz-strugi-torunskiej
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 Konsultacje dotyczące Strugi Toruńskiej są pierwszymi, w których używamy tego narzędzia. Jeżeli się 
sprawdzi, będziemy chcieli wprowadzić je na stałe i używać także w innych konsultacjach. Test 
prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim - liderem projektu badawczego, w ramach 
którego powstała platforma „W Dialogu” . 

 

Co konsultujemy? 

Konsultować będziemy obszar całej Strugi Toruńskiej, ale ze względu na jej długość skupimy się na 
trzech fragmentach rzeczki, leżących w obszarach zamieszkałych: 

1. Grębocin – teren, który posiada duży potencjał rekreacyjny. Tutaj bierze początek sztuczne 
koryto Strugi Toruńskiej. 

  

2. W rejonie osiedla Chrobrego – obszar, który scala funkcję mieszkaniową z wypoczynkową i od lat 
stanowi miejsce aktywności mieszkańców. 
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 3. Przy osiedlu Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego – teren, z którego chętnie korzystają 
mieszkańcy osiedla 

  

Warto wiedzieć, że obszar Strugi Toruńskiej naturalnie ubarwia krajobraz naszego miasta. Ma liczne 
walory przyrodnicze oraz historyczne, dlatego jego aranżacja powinna odbywać się z zachowaniem 
dbałości o środowisko. Wstępne pomysły przewidują m.in.: uporządkowanie otoczenia rzeki, 
instalacje elementów małej architektury, nowe nasadzenia czy ścieżki rowerowe. Miejsca nad Baszką 
powinny odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Torunia oraz turystów, którzy każdego roku tak 
licznie odwiedzają nasze miasto i jednocześnie przewidywać potrzebę ochrony środowiska 
naturalnego i zachowania istniejących w tym terenie ostoi dzikiej przyrody. Zastanawiając się dziś nad 
sposobem urządzenia terenów nad Baszką, będziemy przywoływać także pomysły i koncepcje z roku 
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2013, kiedy to spotykaliśmy się z mieszkańcami by rozmawiać o tym temacie (choć w o wiele 
mniejszym zakresie). 

 

Jak będziemy konsultować? 

Od 24 kwietnia można rejestrować się na platformie internetowej „W Dialogu”. Rejestracji 
dokonujemy w zakładce Panel mieszkańca (należy podać adres e-mail oraz hasło, jakiego chcecie 
używać logując się do systemu „W Dialogu”). Zarejestrowane osoby będą miały dostęp do opisu 
konsultacji, materiałów informacyjnych dotyczących Strugi Toruńskiej oraz publikowanych raportów. 

Gdzie się zarejestrować? 

Kliknij na ten link: https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/  

W ramach konsultacji przewidujemy także: 

• Debatę tekstową, która będzie się odbywać na platformie internetowej pod adresem: 
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/ (aby zapisać się na bedatę należy w Panelu mieszkańca, 
w rubryce Adres zamieszkania,  zaznaczyć wybraną dzielnicę Torunia) 

• Spotkania otwarte - spacery badawcze nad wodą, wzdłuż Strugi Toruńskiej (zaplanujemy 
spacery w sobotę, w trzech wytypowanych miejscach)ach badawczych po terenach 
wybranych lokalizacji, 

  

Na koniec będziemy także publikować wstępną wersję raportu i czekać na uwagi uczestników 
konsultacji do tego dokumentu, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. 

  

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zarejestrować się na platformie 
(https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/). Po wejściu do panelu mieszkańca, każdy odwiedzający stronę 

może skorzystać z instrukcji rejestracji i logowania, które umieszczone są na stronie w formie 
filmów instruktażowych (pod adresem 

http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Instrukcja_mieszkanca.pdf  znajduje się pełna 
instrukcja mieszkańca) 

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia. 

  

Plan konsultacji 

1)  Od 24 kwietnia do 8 maja prowadzona będzie rekrutacja uczestników konsultacji. 

Zapisy prowadzone będą: 

https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Instrukcja_mieszkanca.pdf


 
 

  33 
 

• na platformie internetowej „W Dialogu”, wchodząc w panel mieszkańca pod adresem 
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/ (by zapisać się na konsultacje za pośrednictwem 
platformy należy najpierw zarejestrować się jako jej użytkownik. Mieszkaniec rejestruje się 
na platformie tylko raz. Później od razu zapisuje się na konsultacje, które go interesują), 

• telefonicznie pod numerem (56) 611 86 81, 
• mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

  

Mieszkańcy rejestrujący się telefonicznie oraz mailowo mogą zapisać się jedynie na debatę 
bezpośrednią (planowaną na dzień 13 maja 2017). Osoby te proszone są o podanie imienia i nazwiska 
oraz numeru telefonu lub adresu email (do kontaktu ze strony Urzędu w trakcie trwania konsultacji). 

2)  od 8 do 27 maja na platformie, pod adresem https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/, prowadzona 
będzie debata tekstowa. Uczestniczyć w niej będą mogli wszyscy zarejestrowani mieszkańcy. 

3) 13 maja odbędą się spotkania otwarte z udziałem mieszkańców w formie spacerów badawczych. 
Poniżej harmonogram spotkań: 

- godz. 10.00 – skrzyżowanie ul. Olsztyńskiej z Ceramiczną 
- godz. 12.00 – plac przed budynkiem na ul. Donimirskiego 9 
- godz. 14.00 – zielony skwerek przy ul. Wojska Polskiego 

4) 16 czerwca na platformie internetowej „W Dialogu” opublikowany zostanie raport z 
przeprowadzonych konsultacji społecznych. Do 23 czerwca mieszkańcy będą mogli wnosić uwagi do 
raportu (aby móc uczestniczyć w tym etapie konsultacji należy być zarejestrowanym na platformie). 

5) 30 czerwca – publikacja raportu po uwzględnieniu uwag mieszkańców i zakończenie konsultacji. 

Uwagi dotyczące konsultowanych terenów można różnież przesyłać mailowo na 
adres konsultacje@um.torun.pl, od 8 do 27 maja 2017 r.  

  

Zachęcamy do wzięcia udziału w debacie oraz przekazania informacji o odbywających się 
konsultacjach rodzinie, znajomym i innym mieszkańcom Torunia! 

  

Projekt "W Dialogu" - konsorcjum skupiające m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnikę 
Warszawską, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji na: 
www.wdialogu.uw.edu.pl 

  

  

 

 

https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
mailto:konsultacje@um.torun.pl
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
mailto:konsultacje@um.torun.pl
http://www.wdialogu.uw.edu.pl/
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Informacje na stronie ddtorun.pl, 24 kwietnia 2017 r. 
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Cały tekst: 

Miasto chce ożywić okolice Strugi Toruńskiej m.in. w Grębocinie, na Rubinkowie i osiedlu 
Chrobrego. Właśnie ruszyły zapisy chętnych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 
zagospodarowania otoczenia Bachy. 

Na tę chwilę czekało wielu torunian mieszkających wzdłuż Strugi Toruńskiej i spędzających wolny czas 
na terenach w pobliżu Bachy. Właśnie rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w konsultacjach 
społecznych dotyczących zagospodarowania okolic rzeczki. Do przeprowadzenia rozmów z 
mieszkańcami zostanie wykorzystana internetowa platforma „W Dialogu”. 

- To system wspomagający prowadzenie konsultacji społecznych - tłumaczą miejscy urzędnicy. - Jest 
to narzędzie, które umożliwia prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Jednym z 
elementów tego systemu jest rejestracja osób chcących brać udział w konsultacjach - ułatwia to 
prowadzenie działań konsultacyjnych, analizę danych, wzmacnia przejrzystość i reprezentatywność 
zebranych opinii. 

To pierwsze miejskie konsultacje, w których zostanie wykorzystane to narzędzie. Urzędnicy z 
magistratu już zapowiadają, że jeśli "W Dialogu" się sprawdzi, takie rozwiązanie zostanie 
wprowadzone na stałe i będzie wykorzystywane przy okazji innych rozmów. Test zostanie 
przeprowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, który liderem projektu badawczego, w 
ramach którego powstała platforma „W Dialogu”. 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Torunia będą mogli wypowiedzieć się na temat trzech 
terenów znajdujących się wzdłuż rzeczki. Chodzi o miejsca, które sąsiadują z budynkami 
mieszkalnymi. Wśród nich jest: Grębocin, gdzie zaczyna się sztuczne koryto Strugi Toruńskiej, 
Rubinkowo (w okolicach ul. Donimirskiego, czyli teren, z którego chętnie korzystają mieszkańcy tego 
osiedla) oraz osiedle Chrobrego (obszar od wielu lat stanowi miejsce aktywności mieszkańców). 

Jak ma wyglądać zagospodarowanie okolic Strugi Toruńskiej? Jednym z priorytetów jest zachowanie 
walorów przyrodniczych i historycznych otoczenia rzeczki. W planach jest jego uporządkowanie, 
montaż elementów małej architektury, nowe nasadzenia i ścieżki rowerowe. 

- Miejsca nad Baszką powinny odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Torunia oraz turystów, 
którzy każdego roku tak licznie odwiedzają nasze miasto i jednocześnie przewidywać potrzebę 
ochrony środowiska naturalnego i zachowania istniejących w tym terenie ostoi dzikiej przyrody - 
zapowiadają urzędnicy. - Zastanawiając się dziś nad sposobem urządzenia terenów nad Baszką, 
będziemy przywoływać także pomysły i koncepcje z roku 2013, kiedy to spotykaliśmy się z 
mieszkańcami by rozmawiać o tym temacie (choć w o wiele mniejszym zakresie). 

Zainteresowani konsultacjami mogą się już rejestrować w platformie internetowej „W 
Dialogu” (należy wybrać zakładkę "Panel mieszkańca"). Ci, którzy to zrobią, będą mieć dostęp do 
opisu konsultacji, materiałów informacyjnych dotyczących Strugi Toruńskiej i publikowanych 
raportów. 

W ramach konsultacji społecznych przewidziano też debatę tekstową, która będzie się odbywać na 
platformie internetowej. Żeby zapisać się na debatę, należy w "Panelu mieszkańca" w rubryce adres 
zamieszkania, zaznaczyć wybraną dzielnicę Torunia. Zaplanowano też spotkania otwarte. Będą to 
sobotnie spacery badawcze wzdłuż Strugi Toruńskiej. Zwieńczeniem konsultacji będzie publikacja 

https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/


 
 

  36 
 

wstępnej wersji raportu, do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi przed jego 
ostatecznym zatwierdzeniem.  

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia 

 

 

Informacje na stronie dziendobrytorun.pl, 2 maja 2017 r. 
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Cały tekst: 

Zarezerwujcie sobie czas 13 maja. Tego dnia odbędą się trzy spacery wzdłuż Strugi 
Toruńskiej. Ich uczestnicy będą mogli zgłosić pomysły, jak zmienić otoczenie tej rzeczki. 

Tylko do 8 maja można się wszyscy chętni mogą się zapisywać na konsultacje społeczne 
dotyczące zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej. Chodzi o trzy obszary na 
osiedlach: Grębocin (gdzie ma swój początek sztuczne koryto Bachy), Rubinkowo i 
Chrobrego. Oto mapki obszarów przygotowane przez toruński magistrat: 

 
To obszar na osiedlu Grębocin, gdzie swój początek ma sztuczne koryto Bachy, źródło: Urząd 
Miasta Torunia 

 
Osiedle Chrobrego i tereny przy Strudze Toruńskiej, źródło: Urząd Miasta Torunia 
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Tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej na Rubinkowie, źródło: Urząd Miasta Torunia 

Do tych konsultacji toruński magistrat wykorzysta po raz pierwszy nowe narzędzie - 
internetową platformę „W Dialogu”. Rejestracja do niej jest prosta: można to zrobić na 
stronie torun.wdialogu.uw.edu.pl. 

Jak będą wyglądać konsultacje społeczne? Między 8 a 27 maja na platformie "W Dialogu" 
będzie prowadzona tzw. debata tekstowa, w której mogą brać wszyscy zarejestrowani 
mieszkańcy. 13 maja zaplanowano spotkania otwarte w formie spacerów badawczych. O 
godz. 10 przewidziano zbiórkę na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej z Ceramiczną, o godz. 12 - 
na placu przed budynkiem na ul. Donimirskiego 9, a o godz. 14 - na zielonym skwerku przy 
ul. Wojska Polskiego. 

16 czerwca na platformie „W Dialogu” zostanie opublikowany raport z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. Do 23 czerwca uczestnicy rozmów o zagospodarowaniu Strugi 
Toruńskiej będą mogli wnosić do niego swoje uwagi. Konsultacje zakończą się 30 czerwca - 
wówczas zostanie opublikowany ostateczny raport uwzględniający uwagi torunian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/
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Wzmianka w Gazecie Pomorskiej, 12 maja 2017 r. 
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Wzmianka w Nowościach,  11 maja 2017 r. 
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Informacje na stronie rubinkowo.cba.pl, 19 kwietnia 2017 r. 
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