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Termin 
 

 
7 – 30 września 2017 r.  
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
 
ok. 100 osób uczestniczyło w spotkaniu otwartym 
140 osób zgłosiło swoje uwagi drogą elektroniczną 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
Przedmiot  
konsultacji 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
 
 
 

Konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz 
utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru dotyczyły 
dwóch spraw: 

1. Nadania nazwy dla tzw. osiedla JAR. 
2. Ustalenia urzędowej części miasta dla tego osiedla  

Tzw. JAR to największe osiedle w północnym Toruniu, które 
docelowo zamieszkiwać ma blisko 20 tys. osób. Zostało ono 
zaplanowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach przy 
jednoczesnym poszanowaniu wartości przyrodniczo-krajobrazowych 
i historycznych tego terenu. Stąd też w planach zagospodarowania 
duży nacisk położono na  ochronę terenów wartościowych 
przyrodniczo i kulturowo: obszar historycznego fortu stanowiącego 
element zewnętrznego pierścienia warownego dawnej Twierdzy 
Toruń, lasy i tereny zadrzewione, istniejące oczko wodne oraz  inne 
tereny otwarte, częściowo wpisując je w strukturę planowanego 
osiedla mieszkaniowego. Przewidziano tu również odpowiednio 
wkomponowane drogi, ścieżki i chodniki wewnątrz osiedla oraz 
drogę wylotową w kierunku Gdańska. Uwzględniono także miejsce 
przeznaczone na działalność gospodarczą - od strony ul. 
Grudziądzkiej - oddzielone od budynków mieszkalnych pasmem 
zieleni.  W ramach planowanego osiedla znalazł swoje miejsce 
również obszar przewidziany dla realizacji gminnego budownictwa 
mieszkaniowego, a także szerokiego programu osiedlowych usług 
komercyjnych i usług publicznych z zakresu szkolnictwa, ochrony 
zdrowia, sportu, rekreacji i kultury. Dziś obszar ten jest już w 
znacznej części zagospodarowany. Miasto zaangażowało dziesiątki 
milionów złotych w uzbrojenie terenu pod inwestycje i w drogi, 
stwarzając doskonałą podstawę dla działań inwestorów 
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budownictwa mieszkaniowego, usług i działalności gospodarczej, z 
czego inwestorzy chętnie korzystają. 

Nazwa JAR funkcjonuje w naszym mieście zwyczajowo i na tyle 
utrwaliła  się w świadomości mieszkańców Torunia, że używa się jej 
powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą - stąd pomysł 
na przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie. 

Temat można także rozpatrywać w kontekście uchwalonej 1 
kwietnia 2016 r. przez Sejm RP ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami 
zawartymi w niniejszym dokumencie nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, 
nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 
komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować. Zastanawiając się nad nazwą dla tego osiedla 
warto więc mieć na względzie także przepisy tej ustawy. 

Kwestie związane z ustanowieniem na tym obszarze nazwy 
urzędowej i związanych z tym procedur, to sprawa istotna z 
perspektywy kształtowania lokalnej świadomości i wspólnoty 
terytorialnej mieszkańców tego  obszaru. W niedalekiej 
perspektywie czasowej może ona przyczynić się w znacznym stopniu 
do integracji społecznej oraz indywidualnego poczucia 
przynależności do zbiorowości sąsiedzkiej, czyli budowania wartości 
odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa i rozwój 
samorządności lokalnej. Dodatkowo wpływa pozytywnie na procesy 
związane z zarządzaniem miastem, usprawniając procedury 
administracyjne. 

 
 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
-  7 września 2017 r. – początek konsultacji społecznych 
-  7 – 30 września 2017 r. – zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
-  15 września 2017 r. – spotkanie otwarte dla mieszkańców  
-  30 września 2017 r. –  zakończenie konsultacji społecznych 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  5 
 

I. Spotkanie otwarte 
 
15 września 2017 r. o godz. 17:00 w namiocie zlokalizowanym przy 
nowo powstałym pasażu handlowym przy ul. Watzenrodego 2, odbyło 
się spotkanie otwarte dla mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 100 
osób. 
Na początku spotkania zostały mieszkańcom przedstawione: zarys 
dziejów osiedla „JAR”, informacje na temat planowanego 
zagospodarowania tego obszaru oraz funkcji, które poszczególne jego 
części mają  pełnić. Następnie mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania 
własnych propozycji nazwy dla nowo powstałego osiedla oraz 
wypowiedzenia się na temat wydzielenia urzędowej części miasta dla 
tego obszaru.  
W kwestii ustanowienia nazwy dla tzw. JAR-u większość osób 
obecnych na spotkaniu opowiedziała się za pozostawieniem nazwy 
używanej zwyczajowo – JAR lub Jar. Padły również propozycje 
nazwania tego obszaru: Osiedle Wolności oraz Jesień Średniowiecza – 
nie zyskały one jednak poparcia obecnych na spotkaniu mieszkańców. 
Propozycja utworzenia urzędowej części miasta dla tego osiedla 
spotkała się z przychylnym nastawieniem wszystkich osób obecnych 
na spotkaniu. 

 
 

 
 
 
II. Konsultacje internetowe 
Do 30 września 2017 r. można było przesyłać swoje uwagi oraz 
propozycje drogą elektroniczną – z tej opcji skorzystało ponad 140 
osób. 
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Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

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

             www.konsultacje.torun.pl)  
ü informacje w mediach lokalnych  
ü TORUN SMS 

 
 

 
 

Koszty Transport krzeseł – 369 zł 
Nagrzewnica do namiotu – 150 zł 
Ekran oraz rzutnik wraz obsługą – 450 zł 
Przygotowanie pisemnej wersji historii JAR-u oraz prelekcja podczas 
spotkania z mieszkańcami – 430,50 zł 
Wydruk plakatów informujących o konsultacjach  - 243,16 zł 
Wykonanie banera informującego o konsultacjach do powieszenia na 
namiocie – 196,80 zł 
Usługa nagłośnienia – 320 zł 
Ekspozycja plakatów w autobusach MZK – 861,00 zł 
Razem: 3020,46 zł 
 

 
 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami padły propozycje dotyczące 
nadania nazwy dla ternu tzw. JAR oraz opinie w sprawie wydzielenia 
urzędowej części miasta dla tego obszaru. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną lub pocztą zwykłą – z takiej formy kontaktu skorzystało 
ponad 140 osób.  
 
Na kolejnych stronach zawarto szczegółowe zestawienie uwag i opinii: 
 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Propozycje, uwagi oraz opinie w sprawie nadania nazwy dla terenu 
tzw. JAR 

 
Zestawienie propozycji zgłoszonych drogą elektroniczną: 
 

Proponowana nazwa Ilość oddanych głosów 

Osiedle JAR 24 

Osiedle Jar 24 

Wrzosowisko 1 

Osiedle Północne 1 

Lisi Raj 1 

Osiedle Zielone 1 

Osiedle Sosnowe 2 

Ugory 1 

Lisi Ogon 5 

Wrzosy 3 1 

Osiedle Jarzębiny 1 

Osiedle Wyzwolenia 1 

Wrzosowe wydmy 1 

Piaskowy sen 1 

Czarci Bór 1 

Leśna przygoda 1 

Osiedle RAJ 3 

Osiedle JP2 1 

Osiedle Zawrzosie 1 

Osiedle Przylesie 1 

Toruńskie Zakole 1 
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Ujście toruńskie 1 

Osiedle Polne 1 

Osiedle California 1 

Leśny Krąg 1 

Osiedle Bambino 1 

Osiedle ŻAR 1 

Osiedle Św. Andrzej 2 

Jarkowice 1 

SANDRY 1 

Husaria 1 

Przy Ugorze 1 

Pokoju Toruńskiego 1 

Gdańskie Przedmieście 1 

Grudziądzkie Przedmieście 1 

Osiedle Leśne 1 

Osiedle JAR’osława 1 

Osiedle Wolności 59 

Lisi Jar 3 

Osiedle Mikołaja Kopernika 1 

Kircholm 1 

Nowe Wrzosy 1 

Leśna Ostoja 1 

Na skraju lasu 1 

Osiedle Podleśne 1 

Osiedle Lis 1 
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Brzozy 1 

Galaktyka 1 

Osiedle Pada 1 

Słoneczne Tarasy 1 

Jutrzenka 1 

Szafirkowo 1 

Jelonkowa Polana 1 

Osiedle pod sosnami 1 

Osada pod sosnami 1 

Lawendowa oaza 1 

Lawendowa przystań 1 

Kalinkowice 1 

Jodełkowa polana 1 

Rezydencje leśne 1 

Sarenkowa osada 1 

Perła północy 1 

Echo północy 1 

Barwy jesieni 1 

Cztery pory roku 1 

Osiedle piastowskiej 1 

Osiedle dobrej woli 1 

Osiedle bajeczne 1 

Rajska wola 1 

Świerkowice 1 

Sarenkowice 1 
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Jarzębino 1 

Jarząbino 1 

Jarkowice 1 

Rajkowice 1 

Bajkowice 1 

Leszczyno 1 

Lawendino 1 

Laskowice 1 

Ekooaza 1 

Na skraju raju 1 

Kresowiska 1 

Leśnikowice 1 

Leśnikowo 1 

Osiedle Uśmiechu 1 

Osiedle Naukowe 1 

Osiedle Wilności 1 

Zielony Jar 2 

Osiedle Polesie 1 

Osiedle Konwaliowe 1 

Zielona Arkadia 1 

Zielony Raj 2 

JARYMONT 1 

Kawaleryjskie 1 

Im. Jarka i Lecha 1 

Księżycowe 1 
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Kacze Doły 1 

JARosław 1 

Nayarane 1 

BJAR (Była Jednostka Armii Radzieckiej) 1 

Św. Jarosława albo Lercha 1 

Jar-Raj 1 

 
Pełne zestawienie uwag oraz propozycji przesłanych drogą elektroniczną wraz 
z datą i godziną wpływu do UMT 

 
1. 08.09.2017 (14:21) 
Wydaje mi się, że nazwa "Jar" (jak np. Helmowy Jar znany z Władcy 
Pierścieni, lub po prostu "jar" jako słowo związane z geografią) będzie 
odpowiednia.  
 
2. 08.09.2017 (15:43) 
Skoro Jar przynależy administracyjnie do Wrzosów, to można by to osiedle nazwać 
Wrzosowisko. Ewentualnie Osiedle Północne z racji bliskości dawnej linii kolejowej. 
 
3. 08.09.2017 (17:50)  
Osiedle Wolności 
 
4. 08.09.2017 (22:16) 
Proponuję dla tego osiedla (dzielnicy) nazwę: RAJ. 
 
5. 09.09.2017 (00:47) 
Oczywiście, ze powinna pozostać nazwa JAR (treść usunięta ze względu na ochronę danych 
osobowych) Kiedy umawiam pacjentów, z Torunia... ale i z Włocławka, Brodnicy, Płocka, 
także z Chojnic, a przyjeżdżają do mnie nawet z Opola (!), to przy umawianiu pierwszej 
wizyty podaje adres tłumacze przez telefon, ze ulica (treść usunięta ze względu na ochronę 
danych osobowych) mieści sie na osiedlu Jar, to najczęściej słyszę "A, tak, tak, wiem. 
Słyszałem".  
"Jar" to wreszcie nie tylko Jednostka Armii Radzieckiej, ale i forma ukształtowania terenu, 
najczęściej spotykana w lasach, a wiec znakomicie przystającą do naszego pięknego 
zielonego osiedla.  
Nazwa prosta. Krótka. Leśna. Historycznie zakorzeniona. Wpisana w świadomość Torunian i 
ludzi spoza miasta. Po co zmieniać ??? 
 
6. 09.09.2017 (00:49) 
w nawiązaniu do konsultacji w sprawie nazwy osiedla Jar, zgłaszam propozycję: Lisi Raj.  
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Inne propozycje to: Osiedle Zielone, Osiedle Sosnowe, Ugory. 
 
7. 09.09.2017 (11:00) 
Trzeba wrócić do nazwy z przed powstania na tym terenie jednostki wojskowej, a więc "Lisi 
Ogon". Po pierwsze wiele osiedli nosi nazwę przyłączonych do Torunia miejscowości (Stawki, 
Rudak, Wrzosy, Rubinkowo). Po drugie nazwa ta jest intrygująca.   
 
8. 09.09.2017 (14:29) 
"Nazwa JAR jest tylko zwyczajowa. Funkcjonuje na mapach i kojarzy ją niemal każdy 
mieszkaniec miasta..." 
Właśnie, po co zmieniać coś, co już jest znane i kojarzone przez Torunian. Wystarczy tylko 
zmienić duże litery na małe i nie będzie JAR, tylko Jar. I tak za kilka lub kilkanaście lat mało 
ludzi będzie kojarzyło Jar z Jednostką Armii Radzieckiej. 
A zresztą moim skromnym zdaniem to jest Nasza Historia, historia Kraju i Miasta, że było coś 
takiego jak Armia Radziecka w naszym Państwie. Nie powinno się niszczyć i zmieniać historii. 
 
9. 09.09.2017 (15:41) 
W związku z ogłoszeniem, przesyłam propozycję nazwy osiedla, które dotychczas nosiło 
nieoficjalną nazwę Jar: 
"Wrzosy 3". 
Uważam, że powyższa nazwa pozwoli łatwiej lokalizować to miejsce. Osoby zainteresowane 
dojazdem lepiej zorientują się w takim nazewnictwie, zwłaszcza, że osiedle to znajduje się 
pomiędzy Wrzosami i Wrzosami 2. 

10. 09.09.2017 (17:45) 
Jako jedna z mieszkanek głosuję za nazwą Jar dla nowopowstającego osiedla. 
 
11. 09.09.2017 (21:58) 
Mieszkam na JARze od półtora roku. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie zmiany nazwy 
mojego osiedla, dlatego jestem za zostawieniem obecnej nazwy. Skoro nawet na autobusach 
MZK jest wyświetlana nazwa kierunku jazdy "OSIEDLE JAR" przez co jeszcze bardziej nazwa ta 
utrwalana jest w świadomości mieszkańców, to po co ją zmieniać. 
 
12. 09.09.2017 (23:59) 
W związku z toczącymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji nadania nowej 
nazwy tzw. Osiedlu Jar, chciałbym zgłosić swoją propozycję. 
Wiele toruńskich osiedli nosi swoje nazwy od wsi okalających niegdyś miasto: Bielany, Rudak, 
Stawki, Bielawy, Rybaki... Zastanawiałem się ostatnio, czy przed powstaniem jednostki 
wojskowej to miejsce miało jakąś swoją nazwę. Na dawnych mapach na północnym krańcu 
dzisiejszego osiedla widać zabudowania przysiółka Fuchsschwanz = Lisi Ogon. Nazwa ta jest 
przywołana także w załączonym do informacji o konsultacjach społecznych opracowania 
dotyczącego historii tej części miasta. Uważam, że byłaby to dobra nazwa dla tego miejsca: 
historyczna, "nie kojarząca się" i nie mająca negatywnych konotacji, a jednocześnie 
intrygująca. 
Będę wdzięczny za uwzględnienie tej propozycji w toku postępowania, o którym mowa na 
wstępie. 
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13. 11.09.2017 (11:08) 
 Jestem za pozostawieniem nazwy JAR lub, jeśli to konieczne, za zmianą na Jar, która pasuje 
do naszego osiedla. 
  
14. 11.09.2017 (11:08) 
Proszę o ujęcie mojego zgłoszenia nazwy osiedla, proponuję uprawomocnić / nadać 
oficjalnie nazwę osiedlu JAR lub Jar. Uważam, że skoro nazwa już się przyjęła, jest krótka, 
fajnie brzmi, to aby pozostała. Jeśli "Jednostka Armii Radzieckiej" się komuś źle kojarzy, 
proszę o przyjęcie skrótu jako pełną nazwę bez kropek pomiędzy tj J.A.R. ani 
bez rozwinięcia, w tedy nie będzie ona oficjalnie oznaczała jednostki, tylko nic nie znaczącą 
nazwę jar. Każdą inną nazwę uważam za bezsensowną i absurdalną skoro jest już w użytku 
nazwa JAR. Dziwią mnie te konsultacje, powinniście po prostu oficjalnie przyjąć nazwę jar 
bez wydawanie pieniędzy podatników na konsultacje.  
 
15. 11.09.2017 (11:17) 
Przesyłam propozycje  nazwy osiedla po JAR 
1.Gdyby przy alejach drogach posadzić drzewa jarzębiny było by w nazwie ,,jar"  
OSIEDLE -,,JARZĘBINY " 
2. druga to związane z podwójnym wyzwoleniem bo raz jak tu się zjawili dwa jak stąd 
wyjechali więc 
OSIEDLE ,, WYZWOLENIA " 
 
16. 11.09.2017 (11:20) 
proponuję krótką z humorem nazwę RAJ każdy chce trafić do raju a dopiero co zamieszkać za 
życia 
 
17. 11.09.2017 (11:33) 
Jesteśmy "szczęśliwymi "mieszkańcami budynku przy (treść usunięta ze względu na ochronę 
danych osobowych). 
Co prawda nazwa JAR nigdy nie kojarzyła się Nam z armią radziecką a raczej z piaszczystym 
ukształtowaniem terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych 
zboczach.....  
Lecz jako członkowie społeczności tego osiedla chcemy być odrobinę decyzyjni w tej kwestii. 
Propozycje : 
1] Wrzosowe wydmy,   
2] Piaskowy sen, 
3] Czarci Bór, 
4] Leśna przygoda.  
 
18. 11.09.2017 (14:45) 
Poniżej załączam szereg propozycji na zmianę nazwy osiedla JAR 
- Osiedle RAJ 
- Osiedle JP2 
- Osiedle Zawrzosie 
- Osiedle Przylesie 
- Toruńskie Zakole 
- Ujście toruńskie 
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- Osiedle Polne 
- Osiedle California 
- Leśny Krąg 
- Osiedle Bambino 
- Osiedle ŻAR 
Dziękuję za zapoznanie się z moimi propozycjami i będę bardzo wdzięczny za informację 
zwrotną. 
 
19. 11.09.2017 (14:52) 
Leśny jar 
 
20. 11.09.2017 (22:33) 
Nawiązując do dotychczasowej korespondencji wysyłanej do Rady Miasta Torunia, którą 
poniżej publikuję (nie publikuję otrzymanej odpowiedzi), proponuję:  
dotychczasową nazwę osiedle "JAR" zmienić na osiedle "Święty Andrzej".  
Uzasadnienie:  
- Św. Andrzej Apostoł to postać biblijna i historyczna - znana wielkiej rzeszy społeczeństwa, 
nazwa więc będzie łatwa do zapamiętania z uwagi na powstałą tam nową Parafię pw. 
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA W TORUNIU. 
- w Toruniu mamy "Osiedle Świętego Klemensa", Działki Św. Józefa, Jakubskie Przedmieście - 
nazwa pochodzi od św. Jakuba,   
- ulice: Franciszkańska, Dominikańska, ul. św. Andrzeja Boboli, ul. św. Antoniego, ul. św. 
Jakuba, ul. św. Jana, ul. św. Józefa, ul. św. Katarzyny, ul. św. Klemensa, ul. św. Mikołaja, ul. 
św. Wojciecha,      ul. św. Faustyny - ich nazwy zostały utrzymane przechodząc kolejne 
zawieruchy polityczne .  
- w wielu miastach Polski występują nazwy osiedli  np. Św. Wojciech, Św. Roch, Św. Marcin, 
Św. Andrzej...  
 - w kodeksie drogowym pod oznaczeniem G-3 jest Krzyż św. Andrzeja ustawiany przed 
przejazdem kolejowym... 
 - nie bójmy się nazwy "Św. Andrzej"!!! 
 
21. 11.09.2017 (15:29) 
Nowa nazwa to Jarkowice 
 
22. 12.09.2017 (10:24) 
Jako mieszkanka Osiedla Jar w Toruniu (treść usunięta ze względu na ochronę danych 
osobowych)pragnę wyrazić moje zdanie w konsultacjach społecznych odnosząc się do 
podanych przez Państwa punktów do dyskusji: 
1. Nadanie nazwy dla tzw. osiedla Jar - jestem za pozostawieniem zwyczajowej nazwy 
Osiedle Jar 
2. Ustalenie urzędowej nazwy dla osiedla - jestem za ustanowieniem nazwy Osiedle Jar 
Jako osoba młoda uważam, że nazwa Jar jest odpowiednia dla osiedla, dobra 
"marketingowo" ("jar" - za słownikiem języka polskiego - to dolina erozyjna, więc pojęcie 
kojarzy się z naturą, zielenią i odpoczynkiem) i absolutnie nie kojarzy mi się z komunizmem 
lub innym ustrojem totalitarnym. 
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23. 12.09.2017 (12:01) 
Jestem mieszkańcem osiedla JAR i chciałbym przedstawić moją opinię na temat nowej nazwy 
osiedla.  
Od urodzenia mieszkam w Toruniu (mam 34 lata) i zgadzam się z licznymi głosami 
mieszkańców osiedla, iż aktualna nazwa powinna pozostać. Jeżeli, zgodnie z ustawą 
dekomunizacyjną nazwa JAR musi być zmieniona, to wydaje mi się, ze dobrym rozwiązaniem 
jest nazwa Jar (pisana małymi literami) w odniesieniu do formy ukształtowania terenu. 
Chciałbym również dodać, iż wiele osób z którymi rozmawiam urodzonych w Toruniu, jak i 
poza Toruniem nie kojarzy nazwy osiedla z Jednostką Armii Radzieckiej. 
Uważam że pozostawienie obecnej nazwy jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nazwa ta 
jest już zakorzeniona w głowach mieszkańców. 
 
24. 12.09.2017 (13:59) 
Nie powinno dopatrywać się wszędzie kontekstu politycznego. Dla pokolenia 20, 30-to 
latków nawet świadomość jak brzmi rozwinięty skrót JAR nie ma  większego znaczenia... bo 
co to za propagowanie komunizmu!!!(w świetle uchwały Rządu RP z 1 kwietnia 2016 r.). 
Dla pokolenia 50, 60-cio latków też nie ma. Dajmy spokój polityce, politykom i mieszkajmy na 
pięknym osiedlu(już, a na pewno w przyszłości) JAR. 
Ta nazwa jest baśniowa jak baśniowe jest osiedle-jeszcze rano można podziwiać z okna 
sarny pasące się i kicające zające. Liska także widziałam.  
Piszę to ja-mieszkanka osiedla. 
 

25. 12.09.2017 (15:12) 
Moja propozycja. Pozostawić nazwę Jar 
 
26. 12.09.2017 (17:35) 
Zdecydowanie stoję po stronie pozostawienia nazwy "JAR" - mi kojarzącej się z jarem - jako 
ukształtowanie terenu. 
 
27. 12.09.2017 (17:14) 
W tym miejscu powstaje piękne osiedle. Nazwa nasuwa się sama ..... 
Osiedle Rajskie 
os. RAJ , 
 
28. 12.09.2017 (16:38) 
Ręce precz od JARu!  
Zgodnie a Wikipedią: 
Jar – forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i 
stromych zboczach. 
Powstaje najczęściej w wyniku erozyjnego działania wody. Może też być formą wykształconą 
poprzez aktywność osuwisk. Zwykle jary są niewielką formą terenu, związaną z korytem 
potoku, lub o suchym dnie, które jedynie okresowo wypełnia się wodą podczas opadów. Jary 
najczęściej występują w lasach, na terenach o pewnym spadku, co sprzyja postępowaniu 
erozji. Są naturalnymi składnikami krajobrazu. 
Śliczna nazwa, od dawna już się przyjęła.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Formy_ukszta%C5%82towania_terenu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dno_doliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbocze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koryto_rzeki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
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Jeżeli komuś brakuje tego "rowka" to sobie go wykopcie. Najlepiej przy stawie komendanta 
JAR. 
Głupia, spóźniona awantura! Z resztą jak zwykle, toruńscy urzędnicy budzą się z ręką w 
nocniku. 
Wystarczy spojrzeć jaki koszmarny bałagan jest w nazewnictwie ulic, tym się należy zająć: 
1) Bartkiewiczówny - ma bombel uliczny na północ w którym mieszka więcej mieszkańców 
niż na ulicy właściwej. 
2) Ulica grudziądzka z sobą samą krzyżuje się przynajmniej 2 razy. Podobnie ul. św Józefa i 
jeszcze kilka innych..... 
3) Co zostało zrobione z ul. Wschodnią? pocięto na trzy części bez możliwości przejazdu. Aby 
dojechać o jeden numer posesji trzeba objechać przynajmniej kilometr w koło.  
4) Podobnie ul Czarlińskiego. Są dwie odcięte od siebie ulice. Ludzie błądzą, krążą i się 
wściekają. 
5)   i wiele innych bzdurnych oznakowań ulic, lub braku oznakowań! 
Niestety ludzie błądzą na własny koszt, a powinni obciążyć nieudaczników z Urzędu Miasta.  
To są problemy którymi Urząd powinien się zająć, a Jar już od dawna jest JARem. 
 
29. 13.09.2017 (09:34) 
Proponuję nazwę "SANDRY" 
Sandry, stożki sandrowe, formy powierzchniowe Ziemi, rozległe piaszczyste lub żwirowe 
równiny wachlarzowatego kształtu, powstałe w wyniku działalności wód lodowcowych. 
Sandry powstają na przedpolu lądolodu, po zewnętrznej stronie wału moreny czołowej, z 
materiału niesionego przez rzeki wypływające spod lodowca (tzw. osady glacifluwialne). 
Tworzą wielkie, nieznacznie nachylone stożki, których wierzchołkiem jest brama lodowcowa. 
Wraz z oddalaniem się od krawędzi lądolodu zmniejsza się grubość sandrów, a ich materiał 
staje się drobniejszy. 
NIGDZIE W POLSCE NIE MA TAKIEJ NAZWY OSIEDLA 

30. 13.09.2017 (22:01) 
Proponuję nazwę dla osiedla funkcjonującą w przestrzeni publicznej a przede wszystkim 
wśród mieszkańców, Jar lub JAR. 
 
31. 13.09.2017 (20:57) 
Jako mieszkaniec terenu, którego dotyczą konsultacje, chciałbym przekazać swoją opinię na 
temat urzędowej nazwy dla tzw. Osiedla Jar.  
Uważam, że jedyną słuszną propozycją jest nazwa Osiedle Jar. 
Nie widzę powodu dla zmiany tej mocno zakorzenionej wśród mieszkańców osiedla, ale 
również i mieszkańców miasta oraz pojawiającej się w różnego rodzaju dokumentach, 
uchwałach RM, używanej przez deweloperów oraz przedsiębiorców zwyczajowej nazwy 
osiedla. 
Nie zgodzę się z głosami jakoby nazwa JAR czy Jar kojarzyła się z Jednostką Armii Radzieckiej - 
takowe skojarzenia najczęściej mają zawistni mieszkańcy innych osiedli oraz szukający taniej 
sensacji dziennikarze. Jednakże dla uspokojenia również takich osób oraz w celu 
usystematyzowania sposobu zapisu nazwy osiedla, proponuję używania nazwy Jar (nie JAR). 
Dla mnie osobiście jest to jednak obojętne. 
Obserwując różnego rodzaju fora osiedlowe, grupy na portalu społecznościowym oraz 
podczas rozmów z sąsiadami, stwierdziłem, że zdecydowana większość jest za 

http://portalwiedzy.onet.pl/2728,,,,rowniny,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/3547,,,,ladolod,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/2050,,,,lodowiec,haslo.html
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ustanowieniem zwyczajowej nazwy nazwą urzędową. Uważam, że to mieszkańcy osiedla, 
którego dotyczą konsultacje, powinni mieć decydujący głos w tej sprawie, bo to oni 
najczęściej będą korzystać z tej nazwy.  
W przypadku ewentualnej zmiany nazwy obawiam się, że i tak mieszkańcy pozostaną przy 
nazwie zwyczajowej i spowoduje to ogromny harmider oraz niepotrzebne problemy. 
Uważam, że jest zdecydowanie za późno na nadawanie oderwanej od aktualnej 
rzeczywistości nazwy urzędowej sprzecznej z nazwą zwyczajową. 
 
32. 13.09.2017 (20:13) 
Moja propozycja nazwy osiedla to RAJ.  
Bardzo ładne osiedle wśród zielonych lasów. 
 
33. 13.09.2017 (13:43) 
Już niedługo zamieszkany z mężem na tym osiedlu, mieszkanie powoli jest kończone.  
Nazwa JAR bardzo nam nie przeszkadza, nie podobają nam się w ogóle nazwy ulic. Osiedle w 
środku lasu przy Wrzosach, które mają piękne nazwy, a na JARZE nazwy ulic są okropne. 
Nazwiska mało znanych osób, niepolskie. Kogo znam to krytykuje nazwy tych ulic, inni się 
naśmiewają, ludzie nie wiedzą jak wymawia się te nazwy. A co dopiero będzie potem - w 
każdym urzędzie itp. będę musiała pewnie literować.  
Jeśli nie Jar to proponujemy zasłyszaną gdzieś propozycję Raj lub jakąś inną nazwę 
kojarzącą się z lasem/przyrodą jak sąsiadujące Wrzosy. Byle nie kolejne nazwiska. 
 
34. 14.09.2017 (09:43) 
Mieszkam przy (treść usunięta ze względu na ochronę danych osobowych) w Toruniu i 
jestem zdania  , iż osiedle nadal powinno mieć nazwę JAR. Mi osobiście JAR kojarzy się z 
formą terenu , obszarami leśnymi , naturalnym krajobrazem , miejscem spokojnym do życia 
.My mieszkańcy przyzwyczailiśmy się do naszego bajecznego, zielonego JARU , utożsamiamy 
się z nim. Nam w żaden sposób nie kojarzy się z jednostką radziecką. Stąd wnioskuję o 
pozostawienie w dalszym ciągu nazwy JAR dla naszego osiedla.  
 
35. 14.09.2017 (10:31) 
Moje propozycje zmiany nazwy osiedla to: 
Husaria 
Przy Ugorze 
Pokoju Toruńskiego 
Pozdrawiam Jarek 
 
36. 14.09.2017 (10:55) 
W związku z tym, iż nie mogę stawić się na konsultacje przesyłam sugerowaną nazwę 
osiedla: GDAŃSKIE PRZEDMIEŚCIE. 
Nazwa wpisuje się w inne osiedla ulokowane na obrzeżach naszego Miasta. Mogłoby to 
jednak wymagać zmiany nazwy ulicy Grudziądzkiej na Szosę Gdańską – przynajmniej na 
odcinku od skrzyżowania z np. Bażyńskich (bo Gdańska już istnieje). Innym rozwiązaniem 
byłoby GRUDZIĄDZKIE PRZEDMIEŚCIE i zmiana nazwy na tym samym odcinku na Szosę 
Grudziądzką. 
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37. 14.09.2017 (15:17) 
Chciałbym podzielić się swoją opinią odnośnie nazwy osiedla JAR. 
Uważam, iż obecnie używana nazwa jest trafna i nie powinno się jej zmieniać. 
 

38. 14.09.2017 (23:21) 
Leśne  
 
39. 14.09.2017 (15:50) 
 Osiedle leży na obrzeżach, a więc Kresy Toruńskie, Kresowe, Zacisze, albo Kozackie bo 
kozacy pomagali odbić miasto w 1658 roku. 
 
40. 15.09.2017 (09:05) 
Proponuję nazwę osiedle JAR'osława. 
 
41. 17.09.2017 (21:30) 
Zdecydowanie jestem za pozostawieniem obecnej nazwy osiedla JAR. 
 
42. 17.09.2017 (07:48) 
 Proponuję nazwę ,,LISI JAR"- bezpośrednie nawiązanie do osady ,,lisi ogon", a również do 
ogólnie przyjętej potocznej nazwy JAR. Charakter miejsca na pewno idealnie wkomponuje w 
nazwę i na pewno nie będzie kojarzony z Armią Radziecką. 
 
43. 16.09.2017 (14:26) 
Popieram nazwę osiedla JAR.  
 
44. 16.09.2017 (19:42) 
Proponuję : Osiedle Mikołaja Kopernika .  
Na tym osiedlu mogłaby znaleźć się też ulica Fromborska .  
Dziwi mnie w Toruniu brak ulicy Krakowskiej , dawnej naszej stolicy , skąd przybyła rodzina 
Kopernika 
i współczesna Geofizyka Toruń . 
Zastanawia mnie wybór nazw nowych ulic na Podgórzu . 
Dlaczego nie wybrano na patrona jednej z tamtejszych ulic imienia króla polskiego , 
który ten Podgórz ustanowił kiedyś miastem albo szlachcica z sąsiednich Kujaw , który 
ufundował tam klasztor ?  
To tylko przykłady osób zasłużonych dla Podgórza , takich ludzi znalazłoby się więcej ..! 
 
45. 16.09.2017 (14:00) 
Jestem za utrzymaniem funkcjonującej nazwy dla osiedla: JAR 
 
46. 16.09.2017 (13:23) 
Dwie propozycje na nazwę osiedla: 
1. Lisi Ogon - od nazwy dawnej osady w lesie na terenie nowego osiedla 
Lub 
2. Kircholm - w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy znajduje się fort J. K. Chodkiewicza, który 
dowodził wojskami Rzeczpospolitej w bitwie pod Kircholmem odnosząc wspaniałe 
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zwycięstwo. Nazwa nie ma nic wspólnego z historią miejsca czy z Toruniem, ale brzmi 
dźwięczne i konkretnie, a także odnosi się do pozytywnych momentów historii Polski. 
 
47. 16.09.2017 (09:17) 
Uważam, ze "Jar" to bardzo dobra nazwa. W zasadzie od dawna to osiedle sie tak nazywa i 
sądzę, ze inna nazwa sie nie przyjmie. Mnie ani moim bliskim nie kojarzy sie ono z ZSRR, ale z 
młodością, świeżością, prostotą. Niska zawodowa, kameralność osiedla, bliskość lasu. Jestem 
za pozostawieniem nazwy.   
 
48. 16.09.2017 (07:48) 
Witam serdecznie ! Jestem mieszkanka JARu. Moja córka i wnuczka tez tu mieszkają. 
Oczywiście, ze powinna pozostać nazwa, która na dobre zakorzeniła sie w świadomości 
społeczności Torunian. JAR to nazwa krótka, wyrazista, szczęśliwa. Oznacza nie tylko 
Jednostkę Armii Radzieckiej ( choć przecież to cześć naszej polskiej i lokalnej historii, wiec co 
w tym złego... Juz przez szacunek dla historii i przyszłych pokoleń nazwa ta powinna zostać 
na zawsze. Choćby przez wzgląd na historię ). Ale oznacza także wąski rów pod lasem , bo jar 
to forma ukształtowania terenu - bardzo pasująca do naszego osiedla, które nieodłącznie 
kojarzy sie z lasem i zielenią. Nie może być innej nazwy i uważam, ze to głos osób związanych 
z JARem powinien być brany przede wszystkim pod uwagę.  
Liczę na rozsądek Rady Miasta 
 

50. 15.09.2017 (23:30) 
Moja propozycja to pozostanie przy obecnie funkcjonującej nazwie: Jar 
 
51. 15.09.2017 (20:24) 
Witam, jako mieszkaniec osiedla "JAR" proszę o pozostawienie dotychczasowej nazwy.  
Ew. na drugim miejscu możliwa jest nazwa "Jar". 
 
52. 15.09.2017 (19:43) 
Moja propozycja na nazwę dla osiedla to NOWE WRZOSY 
 
53.  15.09.2017 (19:13) 
W związku z tym, że mamy parafię  p.w. Świętego Andrzeja Apostoła proponuję  nazwę 
     OSIEDLE  ŚWIĘTEGO  ANDRZEJA 
 

54. 15.09.2017 (17:32) 
 LEŚNA OSTOJA.          NA SKRAJU LASU.            OSIEDLE PODLEŚNE.  
 
55. 15.09.2017 (16:32) 
Witam, jestem mieszkanka ww osiedla. Niestety w spotkaniu nie mogę wziąć udziału ale 
jestem głosem za pozostawieniem nazwy osiedla tak jak jest. Jeśli nazwa JAR jest sprzeczna z 
ustawą to niech będzie pisane Jar, i juz nie jest to żaden skrót. Wiele osób na moim osiedlu 
ma takie samo zdanie, wiec to jest moja propozycja - Jar.   
  
56. 15.09.2017 (16:18) 
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 Proponowana nowa nazwa 'Osiedle Raj'  
 
57. 19.09.2017 (03:33) 
Zabierając głos w dyskusji na temat nazwy osiedla znajdującej się w północno-wschodniej 
części Torunia proponuję, aby teren ten pozostał pod dotychczasową nazwą zwyczajową JAR. 
Nazwa ta spełnia dwa aspekty z jednej strony łączy się z historią tego miejsca z drugiej 
natomiast odzwierciedla piękno natury jaka otacza osiedle. JAR jest więc idealną nazwą dla 
tego szybko rozwijającego się terenu. 
 
58. 19.09.2017 (09:13) 
Proponuję pozostawić nazwę JAR 
 
59. 19.09.2017 (10:13) 
Proponuję JAR 
 
60. 19.09.2017 (13:37) 
W związku z zaistniałymi konsultacjami dotyczącymi nazewnictwa  
osiedla JAR przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie. 
Otóż uważam, że nazwa JAR nie powinna zostać zmieniona. 
Myślę, że uwagę skupić należy  przede wszystkim na poważnych sprawach 
takich jak komunikacja, infrastruktura, zabudowa, dostęp do usług etc. 
Nazwa JAR nie musi kojarzyć się z Armią Radziecką, która okupowała nasz kraj.  
Jej znaczenie może zostać np. przemianowane na nazwę typowo topograficzną. 
Otóż, idąc tą drogą, jarem nazywa się ukształtowanie terenu w postaci wydłużonego  
zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach. Poza tym po co wymyślać 
nie wiadomo jakie nazwy, które tym bardziej nie będą się kojarzyć lub nie będą miały  
jakiegokolwiek związku z terenem, na którym położone jest osiedle.  
Pisząc o nazewnictwie, ewentualnie można wziąć pod uwagę pewne cechy lokalizacji tego 
osiedla  
(aspekty geograficzne, przyrodnicze etc.) 
Myślę jednak, że pozostawienie nazwy jest najrozsądniejsze.  
Z resztą, przeczytajcie Państwo nazwę JAR od końca! 
 
61. 20.09.2017 (13:23) 
Moja propozycja to ustalenie nazwy dla osiedla: "Jar" z uwagi na zielone tereny wokół 
osiedla i historię. 
 
62. 20.09.2017 (14:36) 
Kiedy tam była jeszcze pustynia widziałem lisa przy bajorku. Osiedle lis byłoby w pytę. 
 
63. 21.09.2017 (09:56) 
Proponuję nazwę "Brzozy", gdyż wzdłuż ulicy Grudziądzkiej na wysokości osiedla JAR zawsze 
ich dużo można było spotkać. Można uznać także, że nazwa ta będzie zmuszała władze do 
dbania o zieleń na tym terenie, zwłaszcza o brzozy, o których uroku chyba nikogo nie trzeba 
przekonywać. 
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64. 22.09.2017 (02:14) 
Bardzo podoba mi się Państwa propozycja ustalenia "nowej" nazwy dla tego osiedla, którego 
za kilka tygodni będę mieszkańcem (treść usunięta ze względu na ochronę danych 
osobowych). Nie jestem rodowitym torunianinem i mnie "jar" nie kojarzył się nigdy z 
geograficznym określeniem, a zawsze rozumiałem jako skrót od terenów po stacjonującej 
tam armii sowieckiej (radzieckiej) tak więc żaden to prestiż dla miasta Torunia. 
Uwzględniając nadane uprzednio przez Państwa nazwy ulic, a właściwie patronów, którzy - 
nie w sensie ścisłym - podobnie jak najbardziej znany mieszkaniec Torunia Mikołaj Kopernik 
badali niebo nocą, mając na uwadze że nazwa powinna być w miarę krótka i... dobrze 
brzmiąca z informatorów dźwiękowych w pojazdach komunikacji miejskiej proponuję nazwę: 
GALAKTYKA 
 
65. 22.09.2017 (00:34) 
Jestem mieszkańcem (treść usunięta ze względu na ochronę danych osobowych), żywo 
zainteresowanym nazwą miejsca, w którym zamierzam mieszkać przez długie lata.  
Uważam, że obecna, spontanicznie przyjęta, nazwa mojego osiedla, tj. "JAR", jest optymalna.  
Jeżeli z jakichś przyczyn nie miałaby to być obecnie funkcjonująca nazwa, to - z 
zastrzeżeniem, że każdą inną postrzegam za zło konieczne - chciałbym mieszkać na Nowych 
Wrzosach, a gdyby i to nie wchodziło w grę - to na Wrzosach III.  
 
66. 21.09.2017 (15:02) 
Mój głos oddaję na: 
Raj. 
 
67. 23.09.2017 (14:23) 
Uważam, ze dotychczasowa nazwa osiedla powinna pozostać. Istnieje ona od dawna i łączy 
się z historią tego terenu. Jeśli coś jest dobre to po co to zmieniać.  
W związku z tym proponuje pozostawić nazwę JAR 
 
68. 23.09.2017 (11:46) 
 SOSNOWE OSIEDLE 
 
69. 26.09.2017 (22:06) 
Chciałbym przedstawić swoje propozycje: 
osiedle pada, osada raj, słoneczne tarasy, jutrzenka, szafirkowo, jelonkowa polana, osiedle 
pod sosnami, osada pod sosnami, lawendowa oaza, lawendowa przystań, kalinkowice, 
jodełkowa polana, rezydencje leśne, sarenkowa osada, perła północy, echo północy, barwy 
jesieni, cztery pory roku,  osiedle piastowskiej, osiedle dobrej woli, osiedle bajeczne, rajska 
wola, świerkowice, sarenkowice, jarzębino, jarząbino, jarkowice, rajkowice, bajkowice, 
leszczyno, lawendino, Laskowice, ekooaza, na skraju raju, kresowiska, leśnikowice, leśnikowo 
 

70. 28.09.2017 (16:49) 
Proponuję: Osiedle UŚMIECHU. Ukłony 
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71. 28.09.2017 (21:22) 
Chciałabym przedstawić swoją propozycję na nazwę osiedla umownie nazywanego JARem. 
Proponuję aby było to Osiedle Naukowe. Ma to nawiązywać do nazw ulic na osiedlu. 
Wszyscy pytają "a kto to był ten Hube?, ten Watzenrode? itd." Gdyby nazwać Osiedle 
Naukowym to łatwo można by było skojarzyć, że ulice wcale nie mają dziwnych nazw tylko 
nazwiska toruńskich naukowców. Logiczne prawda? ;) 
 
72. 29.09.2017 (07:53) 
 proponuję nazwę osiedle Jar dla tzw. osiedla JAR 
 
73. 29.09.2017 (09:37) 
Uważam że nazwa "Osiedle WOLNOŚCI" to dobra nazwa dla tzw. jar 
 
74. 29.09.2017 (10:02) 
Głosuję aby tzw "jar" nazwać Osiedlem Wolności. 
 
75. 29.09.2017 (10:06) 
Tzw jar powinien nazywać sie Osiedlem Wolności 
 
76. 29.09.2017 (10:06) 
 Glosuje aby tzw. jar nazwać Osiedlem Wolności 
 
77. 29.09.2017 (10:08) 
W związku z podjętymi przez Państwa konsultacjami społecznymi w sprawie nadania nazwy 
dla tzw. osiedla JAR poniżej przesyłam propozycję: Osiedle Wolności 
 
78. 29.09.2017 (10:10) 
Głosuje aby tzw. JAR nazwać Osiedlem Wolności. 
 
79. 29.09.2017 (10:12) 
Głosuję aby tzw. osiedle JAR nazwać Osiedlem Wolności. 
 
80. 29.09.2017 (10:12) 
W nawiązaniu do prowadzonych przez Państwo konsultacji społecznych proponuję, żeby tzw 
osiedle JAR nazwać "OSIEDLE WOLNOŚCI".  
 

81. 29.09.2017 (10:52) 
Głosuję aby tzw. jar nazwać Osiedlem Wolności 
 
82. 29.09.2017 (10:35) 
Obszar tzw jaru w Toruniu winien nazywać się Osiedlem Wilności. 
 
83. 29.09.2017 (10:39) 
Uważam, że nazwa Osiedle Wolności to bardzo dobra propozycja. Popieram ten pomysł. 
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84. 29.09.2017 (10:24) 
 Głosuje aby tzw jar nazwać osiedlem Wolności  
 
85. 29.09.2017 (10:57) 
Chciałabym wyrazić swoją opinię ws. nadania nazwy osiedla tzw. JAR. Wydaje mi się, że 
historia i rzeczywistość, w której żyliśmy i żyjemy jest jednak nieco bardziej skomplikowana, 
bo jednocześnie to osiedle powstaje właśnie na terenach po dawnej jednostce wojskowej 
Armii Radzieckiej, może za 50 lat nikt nie będzie tego kojarzył, bo tych którzy pamiętają 
budki strażnicze już nie będzie... na szczęście pozostaje jeszcze pamięć historyczna... nie da 
się wymazać historii i udawać, że skrót JAR nawiązuje do terenów leśnych...  
Według mnie lepsza nazwa to Osiedle Wolności. 
 
86. 29.09.2017 (10:58) 
Tzw Jar powinien nazywać sie Osiedlem Wolności 
  
87. 29.09.2017 (10:59) 
Osiedle Wolności to bardzo dobra propozycja. Popieram ten pomysł. 
  
88. 29.09.2017 (11:18) 
T Y L K O   JAR. 
Dlaczego ?  
1. Bo to nazwa która już bardzo mocno zaistniała wśród mieszkańców. 
2. Bo ma ciekawą genezę powstania historyczno-społeczną. 
3. Bo pasuje do aktualnego otoczenia. 
4. Bo źle się kojarzy tylko....złym ludziom. 
 
89. 29.09.2017 (11:51) 
(roponuję nową nazwę osiedla JAR: 
"Zielony Jar" 
Uzasadnienie: 
1. Nazwa JAR jest już w zakorzeniona w świadomości mieszkańców. Zmiana całkowita 
spowoduje, że nazwa potoczna i oficjalna będą różne - co nie jest dobrą sytuacją. 
2. Dodanie członu "Zielony", powoduje, że przestaje się ona kojarzyć z Armią Radziecką.  
3. "Zielony" jest słowem neutralnym, kojarzącym się z przyrodą. Może to być nawiązanie do 
sąsiadujących z osiedlem lasów. 
 
90. 29.09.2017 (11:52) 
Dzień dobry. 
Postuluję o zmianę nazwy tzw. Jar na nazwę osiedla Osiedle Wolności. 
 
91. 29.09.2017 (12:16) 
Proszę o przekazanie radnym PO, ze jeśli będą tak poniewierać mieszkańcami Jaru, to mogą 
w kolejnej kadencji pożegnać sie z posadami w Radzie Miasta, bo mieszkańcy Jaru 
zdesperowani są. I mocno wkurzeni ! Jeśli Rada Miasta chce protestów i buntu, to będzie je 
miała. Bo my sie organizujemy. I nie oddamy Jaru. Żeby było jasne ! I bardzo proszę to 
Radnym przekazać, żeby wiedzieli, że iść na wojnę z całym, bardzo prężnie rozwijającym sie, 



 
 

  24 
 

osiedlem, to nieprzemyślane, niebezpieczne politycznie i nieopłacalne w skutkach działanie. 
Pozdrawiam w imieniu sąsiadów i większości Torunian. 
 
92. 29.09.2017 (12:22) 
Głosuję za nazwą - Osiedle Wolności 
 
93. 29.09.2017 (12:46) 
Głosuję aby  tzw. jar   nazwać  OSIEDLEM   WOLNOSCI. 
 
 94. 29.09.2017 (12:50) 
Tzw jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności 
 
95. 29.09.2017 (13:09) 
 Proponuję  nazwę  Osiedle Wolności  
 
96. 29.09.2017 (15:00) 
 Głosuję w sprawie nowej nazwy dla tzw. osiedla JAR na nazwę "Osiedle Wolności".  
 
97. 29.09.2017 (15:10) 
Głosuję aby tzw. jar nazwać Osiedlem Wolności  
 
 
98. 29.09.2017 (15:15) 
Głosuję za zmianą nazwy osiedla tzw. "JAR" na "Osiedle Wolności". 
 
 
99. 29.09.2017 (15:20) 
Jestem za nazwą osiedla "Osiedle Wolności" zamiast JAR. 
 
 
100. 29.09.2017 (15:22) 
Głosuję za nazwą "Osiedle Wolności" zamiast JAR. 
 
101. 29.09.2017 (15:25) 
 Jestem za nazwaniem nowego osiedla () nazwą - OSIEDLE WOLNOŚCI. 
 

102. 29.09.2017 (15:32) 

Głosuję, aby tzw. JAR nazwać Osiedlem Wolności. 
 

103. 29.09.2017 (15:42) 
Głosuję, aby tzw jar w Toruniu nazwać Osiedlem Wolności, 
 
104. 29.09.2017 (15:47) 
Głosuję, aby tzw jar w Toruniu nazwać Osiedlem Wolności. 
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105. 29.09.2017 (15:57) 
Głosuje, żeby osiedle Jar było nazwane Osiedlem Wolności.  
 
106. 29.09.2017 (16:02) 
Zglaszam propozycje by osiedle na tzw. Jarze nazwać Osiedlem Wolności. 
 
107. 29.09.2017 (16:04) 
Głosuję, aby tzw jar nazwać Osiedlem Wolności. 
 
108. 29.09.2017 (16:08) 
Uważam, że tzw. Jar powinien sie nazywać Osiedlem Wolności.  
 
109. 29.09.2017 (16:25) 
Glosuje aby tzw. jar nazwać Osiedlem Wolności. 
 
110. 29.09.2017 (16:36) 
Głosuję aby tzw. jar nazwać Osiedlem Wolności  
 
111. 29.09.2017 (17:19) 
Tzw Jar powinna się nazywać Osiedlem Wolności  
 
112. 29.09.2017 (18:14) 
Tzw jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności 
 
113. 29.09.2017 (18:15) 
Tzw jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności 
 
114. 29.09.2017 (18:32) 
Głosuję,aby tzw. "Jar" powinien nazwać Osiedlem Wolności 
 
115. 29.09.2017 (18:46) 
Jako mieszkaniec Torunia głosuję za nazwą Osiedle Wolności dla JARu  
 
116. 29.09.2017 (19:37) 
 Nowa nazwa Jar-Osiedle Wolności 
 
117. 29.09.2017 (19:41) 
Głosuję, aby tzw. "Jar" powinien zostać nazwany Osiedlem Wolności 

118. 29.09.2017 (20:20) 

Tzw JAR powinien nazywać sie Osiedlem Wolności  

119. 29.09.2017 (22:33) 
Głosuje aby tzw. osiedle JAR nazwać Osiedlem Wolności 
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120. 29.09.2017 (23:23) 
Proponuję dla nowego osiedla nazwę: Lisi Jar 
Będzie to odniesienie zarówno do nazwy JAR, którą trzeba zmienić jak również do 
nieistniejącego już miejsca Lisi Ogon. 
  
121. 30.09.2017 (08:56) 
Głosuję za tym, aby osiedle JAR nazywało się Osiedlem Wolności. 
 
122. 30.09.2017 (08:56) 
JAR , jak wiemy to skrót od Jednostki Armii Radzieckiej ( hmm, kiepsko), a może odwrócić 
nazwę i był by RAJ. Zapewne lepiej brzmi, no i którzy nie chciałby mieszkać w RAJ-u ? :) 
Mamy toruńskie anioły, to byłby i RAJ. 
 
123. 30.09.2017 (10:06) 
Osiedle Jar nowa nazwa 
 Osiedle Wolności  
 
124. 30.09.2017 (10:19) 
 Jestem za  nazwą : Osiedle Wolności 
 
125. 30.09.2017 (10:58) 
Jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności. 
 
126. 30.09.2017 (11:27) 
Taką nazwę powinno mieć to osiedle: osiedle wolności 
 
127. 30.09.2017 (13:18) 
Uważam, że teren tzw. osiedla Jar powinien zostać nazwany Osiedlem Wolności. 
 
128. 30.09.2017 (15:51) 
Tzw.jar powinien sie nazywać Osiedlem Wolności 
 
129. 30.09.2017 (17:20) 
 Glosuje żeby osiedle jar nazywało sie Osiedlem Wolności. 
 
130. 30.09.2017 (22:04) 
Nowa nazwa dla JARu - Osiedle Wolności.  
 
131. 30.09.2017 (22:15) 
Tzw. jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności  
 
132. 30.09.2017 (22:19) 
 Tzw jar powinien nazywać sie Osiedlem Wolności 
 
133. 30.09.2017 (22:26) 
Tzw. jar powinien się nazywać Osiedlem Wolności. 
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134. 30.09.2017 (22:33) 
Osiedle Wolności 
 
135. 30.09.2017 (22:35) 
Tzw jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności   
 
136. 30.09.2017 (22:55) 
Jar powinien nazywać się Osiedlem Wolności 
                             
137. 30.09.2017 (23:13) 
Do zespołu ds. monitorowania konsultacji społecznych w ramach projektu Włącznik 
Obywatelski spłynęły propozycje dotyczące nazwy dla tzw. osiedla JAR.  
Otrzymaliśmy je w komentarzach na Facebook na profilu Fundacji Stabilo pod postem 
informującym o konsultacjach, drogą mailową oraz telefonicznie.  
Poniżej znajduje się pełne zestawienie otrzymanych propozycji. 
 
1. Raj (3 osoby ) 
2. Osiedle Polesie (1 osoba) 
3. Jar – od wąwozu i z uwagi na zielone tereny (2 osoby) 
4. Osiedle Kopernika (1 osoba) 
5. Osiedle Konwaliowe (1 osoba) 
6. Zielona Arkadia (1 osoba) 
7. Zielony Raj (1 osoba) 
8. JAR (2 osoby) 
9. Jar (6 osób) 
10. Lisi Ogon (2 osoby) 
11. JARYMONT (1 osoba) 
12. Zielony Jar (1 osoba) 
13. Kawaleryjskie (1 osoba) 
14. im. Jarka i Lecha/ LIJ – Lecha i Jarka (1 osoba) 
15. Księżycowe  (1 osoba) 
16. Kacze doły (1 osoba) 
17. LISI JAR  (1 osoba) 
18. JARosław (1 osoba) 
19. Nayarane  (1 osoba) 
20. BJAR - Była Jednostka Armii Radzieckiej (1 osoba) 
21. ŚW. JAROSŁAWA albo LECHA (1 osoba) 
22. Jar-Raj (1 osoba) 
 
138. 30.09.2017 (23:07) 
uważam, że tzw. Jar powinien nosić nazwę "Osiedle Wolności". 
 
139. 30.09.2017 (23:48) 
Głosuję na nazwę Osiedle Wolności dla Jaru 
 
140. 02.10.2017 (14:39) 
Tzw jar powinien nazywać sie Osiedlem Wolności 

https://www.facebook.com/bartlomiej.bielawski?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/janusz.protector?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ewa.wisniewska.167189?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ireneuszdziwulski?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/urszulaedyta.blaszczyk?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lppilarski?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/waldemar.rutkowski.98?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/digiMac01?fref=ufi&rc=p
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Wyniki ankiety, którą mieszkańcy mogli wypełnić na spotkaniu otwartym 

 

Ankieta składała się z dwóch części: 

• W pierwszej mieszkańcy przedstawiali swoją propozycję nazwy dla osiedla 
mieszkaniowego JAR, 

• W drugiej odpowiadali na pytanie: czy jesteś mieszkańcem JAR-u? 

Ankietę wypełniło 68 osób. 

Poniżej zestawienie propozycji nazwy dla tzw. terenu JAR: 

Propozycje nazwy zgłoszone w ankiecie 

JAR 36 

Jar 18 

Piaski 1 

Zielony Jar  6 

Osiedle Raj 1 

Leśne 1 

RAJ 1 

Osiedle Leśne 3 

Osiedle Wolności  1 

Wrzosy III 1 

Wrzosy Las 1 

Jesień Średniowiecza 1 

 

Na pytanie „czy jesteś mieszkańcem JAR-u?” 

63 osoby odpowiedziały TAK . 
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Propozycje i opinie zgłoszone ustnie przez mieszkańców podczas spotkania 
otwartego 

 

Radny Bartłomiej Jóźwiak: Szanowni Państwo, gwoli wyjaśnienia – rzeczywiście w zeszłym roku 
złożyliśmy wniosek, ale nie o zmianę nazwy, a o nadanie nazwy, bo ten teren nie ma nazwy. My 

oczywiście zgłosiliśmy swoją propozycję – Osiedle Wolności, ale to Wy Państwo wybierzecie i 
nadacie nazwę dla tego osiedla, bo na dzień dzisiejszy ono nie ma nazwy. 

Mieszkaniec: Dziś przychodzę tu jako mieszkaniec JAR-u. Mnie osobiście nie przeszkadza nazwa Jar, 
dlatego proponuje nazwę Jar, ale od staropolskiego znaczenia wiosna. Wiem, że padały także takie 
propozycje jak Wrzosy III. Wydaje mi się to nieuzasadnione, ponieważ Wrzosy II nie należą już do 
okręgu Wrzosy, takie mamy podziały. 

Mieszkanka: Jestem mieszkanką osiedla Wrzosy II czyli rzut kamieniem od obecnego JAR-u. Ja 

proponuję zupełnie inną nazwę – Jesień Średniowiecza. To nie jest takie śmieszne. Po pierwsze 
dlatego, że ostatnim okresem, w którym wycinano drzewa pod zabudowę było właśnie średniowiecze 
– teraz robi się to ponownie. Wycina się piękny, zdrowy las, żeby akurat tam, a nie kawałek dalej 
zbudować blok. Drugi powód jest taki, ze patroni większości ulic tutejszych, no przede wszystkim 
głównej ulicy Watzenrodego, są przedstawicielami epoki średniowiecza. Wszystko się zatem zgadza. 

Mieszkaniec: Jestem mieszkańcem JAR-u i zwolennikiem pozostania przy nazwie JAR. JAR młodemu 
pokoleniu nie kojarzy się już z wojskami Armii Radzieckiej. Nie jestem żadnym rusofilem, wręcz 
przeciwnie – co sowieckie to złe, ale kiedy podajemy kod pocztowy, to podajemy dzielnicę JAR i 
wszystkim kojarzy się ona z zielonym osiedlem. To jest pierwsze skojarzenie, że to jest teren 
absolutnie zielony. Dużo miejsc w planie zagospodarowania ma być także zielonych. Ten las, który 
jest po lewej stronie prawdopodobnie pozostanie również. Nawet, kiedy Państwo chodzicie po 
osiedlu, to widzicie, że fortyfikacje, które są pozostawione przez wojska radzieckie przypominają 
ukształtowaniem również jar. Nawet jeśli niektórzy przekuwają jakoś ten skrót JAR, to można zamieć 
to na RAJ , bo to jest rajskie osiedle.  Co do pomysłu nazwy Jesień Średniowiecza, to dla młodego 
pokolenia jest to wyrażenie, które kojarzy się raczej negatywnie. Młodzi, kiedy go używają 
(zapożyczając z filmu), to mówią, że „zrobią komuś z pupy jesień średniowiecza”). Propozycje 
dotycząca Osiedla Wolność – jak ktoś wychodzi z więzienia, to mówi się, że wychodzi na wolność. Ja 
nie chciałbym, żeby komuś to się źle kojarzyło, zatem proponuję pozostać przy obecnej nazwie. Już 
nie kojarzy nam się to z Armią Radziecką. 

Mieszkanka: Jestem mieszkanką JAR-u od dwóch lat, więc dokładnie widziałam jak to osiedle 
powstawało. Kiedy my się wprowadzaliśmy były tylko budynki TTBS-u, te obecne i było tylko 
Intermarche. Nie było autobusu, nie było chodników, nie było ścieżek rowerowych, chodziło się 
jezdnią, samochodów było bardzo mało. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, aby to osiedle 
nazywało się jakoś inaczej. Jest tak charakterystyczne i nie zgodzę się z Panem radnym, że nie ma 
nazwy. Nazwa jest na autobusie, na rozkładzie jazdy. W tej chwili jak się zjeżdża z krajowej jedynki 
jest tablica – do osiedla JAR. Kiedykolwiek, nawet gdy miasto informuje, używa się nazwy JAR. Ja 
rozumiem, że nie żadnej innej, ale ona się już przyjęła. Myślę, że jakakolwiek inna by w tym 
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momencie powstała, to ona by się nie przyjęła. Ktoś powie, że była w tym miejscu Jednostka Armii 
Radzieckiej, ale ona już się z nim nie kojarzy. To jest część historii Torunia, a nie jak ulica 
Dzierżyńskiego, która była nadana, bo nadawano nazwy komunistycznych działaczy. Nie wiem, chyba 
żadnych mordów tutaj nie dokonywano – aż tak nie interesowałam się tym, ale myślę, że nie jest to 
jakaś ujma. Pan świetnie to ujął – wszystkim się pozytywnie kojarzy JAR, jako fajne osiedle, gdzie jest 
ładna zieleń, fajne niskie bloki. Nie wyobrażam sobie, żeby inaczej to osiedle się nazywało niż JAR: czy 

to z dużej litery Jar czy drukowanymi JAR, nie ma to znaczenia. Po prostu niech ta nazwa zostanie. 

Mieszkanka: Ja też mieszkam na JARze prawie od początku istnienia osiedla, w tych początkowych 
blokach. Też widziałam jak to osiedle powstawało i tez chodziłam ulicą tak jak Pani.  Kupowałam 
mieszkanie na JARze i chcę mieszkać na JARze jak najdłużej i moje dziecko też chce mieszkać na 
JARze. Z kimkolwiek rozmawiam, to każdy wie gdzie jest JAR i sobie nie wyobrażam jakiejkolwiek 
zmiany. Powiem więcej, ja pracuje tutaj na JARze, mam gabinet – jestem logopedą. Przyjeżdżają do 
mnie dzieci i dorośli nie tylko z okolicy, ale i z Włocławka czy Gdańska i kiedy pytają gdzie i ja 
tłumaczę, że ulica Freytaga na JARze, to oni mówią, że sobie znajdą. A potem jak przyjeżdżają, to 

tłumaczą, że to nie było wcale takie trudne. Niektórzy mówią też, jak słyszą JAR – tak, tak, to już 
wiem. Jest to nazwa znana, przynajmniej torunianom. Jak ktoś jest przyjezdny, to też jest mu łatwo 
trafić. Ja też jestem bardzo mocno za JARem.  

 
Mieszkaniec: Uważam, ze nazwa  JAR przez zasiedzenie została już niemalże prawnie przyjęta. 
Zatem przez zasiedlenie – jara…my się JAR-em. 
 
Mieszkaniec: Mieszkam przy (treść usunięta ze względu na ochronę danych osobowych). Na 
początku była taka sytuacja, że gdy podawałem komuś nazwę ulicy to nie wiedział nawet jak ją 
zapisać. Gdy mówiłem JAR, to każdy pytał gdzie to jest. Po czterech latach, gdy wsiada się w taksówkę 
i mówi JAR to wszyscy wiedzą gdzie mają jechać. Widzę, że większość z Państwa chce, żeby ta 
zwyczajowo przyjęta nazwa pozostała. Sądzę, że Rada Miasta Torunia uszanuje nasze zdanie i nazwa 
ta pozostanie. Problem jest w tym, że komuś to się kojarzy z Jednostką Armii Radzieckiej, a jar to jest 
forma ukształtowania terenu. Ja powiem, ze szparka jest to wąski otwór między dwoma elementami, 

a komu się kojarzy z czym innym? Tak jak ktoś chce, tak jemu się kojarzy. Ja chcę, aby nazwa Jar 
pozostała. 

Mieszkaniec:  Nie będę w żaden sposób oryginalny – też jestem zwolennikiem nazwy Jar, a to z tego 
prostego względu, że ta nazwa funkcjonuje już. Ona jest nazwą zwyczajową. Jakakolwiek zmiana 
nazwy spowodowałaby niepotrzebny chaos. Dzisiaj większość mieszkańców Torunia i naszego osiedla 
wie gdzie ono leży. To już funkcjonuje nie tylko w świadomości torunian, ale także osób, które do 
Torunia przyjeżdżają. Nazwa JAR jest nazwą bardzo szczęśliwą, bo nawet jeśli miała odnosić się do 
Jednostki Armii Radzieckiej, to nie funkcjonuje tak w ludzkich umysłach. Większości ludzi kojarzy się 
ona z terenem leśnym. Z tych dwóch powodów powinna ona pozostać – jest bardzo szczęśliwą 
nazwą, która pasuje do tego osiedla. 
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Pisma, które wpłynęły do UMT w sprawie nadania nazwy dla osiedla tzw. JAR 

Propozycja mieszkańca Torunia:  Wrzosy Jana Pawła II  
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Wiadomość otrzymana od Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – Jar lub Zielony Jar 

 

 

Propozycje mieszkańca Torunia – RAJ, Rajski Las, Rajskie Osiedle, Osiedle - RAJ 
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Pismo uczniów Gimnazjum Salezjańskiego – Osiedle Władysława Raczkiewicza 

 



 
 

  34 
 

 

 

Wiadomość otrzymana od Towarzystwa Miłośników Torunia – Osiedle Zielony Jar 
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Pisma Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej – Osiedle Wolności 
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Pismo administratora portalu Osiedle JAR – Osiedle JAR 
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Pismo mieszkańca Torunia – JAR lub osiedle Katarzynka 
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Uwagi w kwestii utworzenia urzędowej części miasta dla osiedla JAR 

Podczas spotkania otwartego dla mieszkańców została omówiona kwestia utworzenia urzędowej 
części miasta dla osiedla JAR. Zapoznano mieszkańców z konsekwencjami wydzielenia takiej 
jednostki. Na pytanie: kto chciałby, aby JAR stał się urzędową częścią miasta, wszystkie osoby 
obecne na spotkaniu odpowiedziały tak – nie było ani jednego głosu sprzeciwu. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz 
utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru, które odbywały 
się w terminie od 7 do 30 września 2017 roku, dały mieszkańcom 
możliwość przedstawienia swoich propozycji nazwy dla tego nowo 
powstałego osiedla oraz wyrażenia opinii na temat wydzielenia go jako 
urzędowej części miasta.   
W spotkaniu otwartym z mieszkańcami, które odbyło się 15 września 
2017 r. wzięło udział ok. 100 osób, swoje propozycje, uwagi oraz opinie 
drogą elektroniczną przesłało ponad 140 torunian. 
Spośród wielu różnych propozycji największe poparcie zyskały: 

• Pozostawienie nazwy zwyczajowo przyjętej, pisanej JAR lub Jar - 
z opinii mieszkańców wynika, że pisownia nie ma większego 
znaczenia – jeśli nazwa JAR pisana wielkimi literami kojarzy się z 
Jednostką Armii radzieckiej, to można zastąpić ją nazwą Jar, 
pisaną z wielkiej litery. 

• Nazwanie tego osiedla Osiedlem Wolności. 
 

Opcja pozostawienia zwyczajowej nazwy JAR lub Jar zyskała łącznie 104 
głosy poparcia (48 przesłanych drogą elektroniczną, 54 głosy oddane w 
ankiecie przeprowadzonej podczas spotkania otwartego z mieszkańcami, 
1 opinia Młodzieżowej Spółdzielni mieszkaniowej oraz 1 głos 
administratora portalu Osiedla JAR), natomiast propozycja nazwania tego 
osiedla Osiedlem Wolności - 62 głosy (59 przesłanych drogą 
elektroniczna, 1 głos oddany w ankiecie, 2 opinie klubu radnych PO).  
 
Poparcie dla pozostawienia obecnie używanej nazwy zwyczajowej JAR lub 
Jar mieszkańcy uzasadniali najczęściej tym, że: 

• zakorzeniła się ona w świadomości mieszkańców, 
• nie kojarzy się już z Jednostką Armii Radzieckiej, tylko ładnym, 

zielonym osiedlem, 
• jest ona dobrze znana nie tylko torunianom, ale także osobom 

odwiedzającym nasze miasto, 
• jakakolwiek zmiana nazwy wprowadzi niepotrzebny chaos.  

 
Propozycja nadania nowopowstałemu osiedlu nazwy Osiedle Wolności 
została uzasadniona w pismach od klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej – ma nawiązywać z jednej strony do zbliżającej się 
stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r., z drugiej strony do 
zbliżającej się trzydziestej rocznicy obalenia w Polsce komunizmu (1989 
r.), po którym nastąpiło wkrótce wycofanie wojsk sowieckich z Polski, 
także z Torunia. Nazwanie „Osiedlem Wolności” dzielnicy mieszkaniowej 
zbudowanej na miejscu stacjonowania oddziałów okupacyjnych będzie 
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głębokim  symbolem zwycięstwa wieloletniej walki Polaków ze 
zniewoleniem i wrogimi ideologiami zagrażającymi ich tożsamości. 
Mieszkańcy, którzy drogą elektroniczną wyrazili swoje poparcie dla 
nazwy Osiedle Wolności, w zdecydowanej większości nie uzasadnili 
swojego wyboru. Tylko jedna osoba wyraziła swoje poparcie dla tej 
nazwy słowami: …nie da się wymazać historii i udawać, że skrót JAR 
nawiązuje do terenów leśnych...  
Według mnie lepsza nazwa to Osiedle Wolności. 
 
 
Pomysł utworzenia urzędowej części miasta dla osiedla JAR zyskał 
stuprocentowe poparcie osób obecnych na spotkaniu otwartym z 
mieszkańcami. 
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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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Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie torun.pl, 8 września 2017 r. 
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In formacja na stronie konsultacje.torun.pl, 8 września 2017 r. 

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy  konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia 
urzędowej części miasta dla tego obszaru. 

Konsultacje dotyczą dwóch spraw: 

1. Nadania nazwy dla tzw. osiedla JAR. 
2. Ustalenia urzędowej nazwy dla tego osiedla - zgodnie z wymogami ustawy a dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 

Co powinniśmy wiedzieć o tzw. osiedlu JAR? 
Tzw. JAR to największe osiedle w północnym Toruniu, które docelowo zamieszkiwać ma blisko 20 tys. 
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osób. Zostało ono zaplanowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach przy jednoczesnym 
poszanowaniu wartości przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych tego terenu. Stąd też w planach 
zagospodarowania duży nacisk położono na  ochronę terenów wartościowych przyrodniczo i 
kulturowo: obszar historycznego fortu stanowiącego element zewnętrznego pierścienia warownego 
dawnej Twierdzy Toruń, lasy i tereny zadrzewione, istniejące oczko wodne oraz  inne tereny otwarte, 
częściowo wpisując je w strukturę planowanego osiedla mieszkaniowego. Przewidziano tu również 
odpowiednio wkomponowane drogi, ścieżki i chodniki wewnątrz osiedla oraz drogę wylotową w 
kierunku Gdańska. Uwzględniono także miejsce przeznaczone na działalność gospodarczą - od strony 
ul. Grudziądzkiej - oddzielone od budynków mieszkalnych pasmem zieleni.  W ramach planowanego 
osiedla znalazł swoje miejsce również obszar przewidziany dla realizacji gminnego budownictwa 
mieszkaniowego, a także szerokiego programu osiedlowych usług komercyjnych i usług publicznych z 
zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, sportu, rekreacji i kultury. Dziś obszar ten jest już w znacznej 
części zagospodarowany. Miasto zaangażowało dziesiątki milionów złotych w uzbrojenie terenu pod 
inwestycje i w drogi, stwarzając doskonałą podstawę dla działań inwestorów budownictwa 
mieszkaniowego, usług i działalności gospodarczej, z czego inwestorzy chętnie korzystają. 

Kilka słów o historii 
Od XIX w. aż do 1993 r. obszar JAR-u pełnił nieprzerwanie funkcje militarne. Początkowo odbywały 
się tu ćwiczenia pruskiej kawalerii, następnie w 1916 r. powstała składnica amunicyjna dla potrzeb 
pruskiej Twierdzy Toruń, rozbudowana w roku 1940 przez wojska niemieckie. Wreszcie, w latach 
1945-1991, JAR stał się miejscem stacjonowania Batalionu Pontonowego i jednostki lotniczej Armii 
Radzieckiej, a następnie Armii Federacji Rosyjskiej. Znajdował się tam park sprzętu wojskowego 
pontonierów i składy lotnicze. Militarne wykorzystanie terenu zakończyło dopiero wycofanie wojsk 
rosyjskich w 1993 r. Armia Federacji Rosyjskiej pozostawiła po sobie niezabudowany teren o łącznej 
powierzchni 270 ha oraz... funkcjonującą do dzisiaj zwyczajową nazwę dla tego obszaru - JAR będąca 
w istocie skrótem  od słów Jednostka Armii Radzieckiej. 

Do pobrania: 

• zarys dziejów osiedla JAR w Toruniu (autor: Mateusz Superczyński) 

 

Nazwa JAR funkcjonuje w naszym mieście zwyczajowo i na tyle utrwaliła  się w świadomości 
mieszkańców Torunia, że używa się jej powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą - stąd 
pomysł na przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie. 

Temat można także rozpatrywać w kontekście uchwalonej 1 kwietnia 2016 r. przez Sejm RP ustawy o 
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane 
przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. 
Zastanawiając się nad nazwą dla tego osiedla warto więc mieć na względzie także przepisy tej ustawy. 

 

Co nas czeka w ramach konsultacji? 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/2017/jar_zarys_dziejow_2017.pdf
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1. Spotkanie konsultacyjne (15 września 2017, o godz.17.00, ul. Wazenrodego 2), na którym 
będziemy rozmawiać o osiedlu, także o jego historii i zbierać propozycje nazw dla tego 
obszaru. 

2. Podczas spotkania będziemy także mówić o kwestiach związanych z ustanowieniem na tym 
obszarze nazwy urzędowej i związanych z tym procedur. Jest to sprawa istotna z perspektywy 
kształtowania lokalnej świadomości i wspólnoty terytorialnej mieszkańców tego  obszaru. W 
niedalekiej perspektywie czasowej może ona przyczynić się w znacznym stopniu do integracji 
społecznej oraz indywidualnego poczucia przynależności do zbiorowości sąsiedzkiej, czyli 
budowania wartości odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa i rozwój samorządności 
lokalnej. Dodatkowo wpływa pozytywnie na procesy związane z zarządzaniem miastem, 
usprawniając procedury administracyjne. 

3. Propozycje związane z nazwą można także składać za pomocą poczty elektronicznej, 
przesyłając maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd 
Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-
100 Toruń. 

4. Złożone propozycje będą rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz 
Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką 
listę nazw mozliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta 
Torunia - zgodnie ze swoimi uprawnieniami. W kwestii urzędowej nazwy dla tego terenu, po 
przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Torunia złożony zostanie wniosek do wlaściwego 
ministra za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego. 

 

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE 

15 września 2017 r. (piątek) 
o godz. 17.00 

Namiot na parkingu przy nowo powstałym pasażu handlowym 
POLNA PARK, przy ul. Watzenrodego 2 

 

W trakcie spotkania, będzie można wrzucić do specjalnie przygotowanej urny otrzymane na miejscu 
karty, na których będzie można złożyć własną propozycję nazwy dla tego terenu. 

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na opinie w sprawie nazwy dla terenu tzw.  JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego 
terenu czekamy do 30 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacja na stronie dziendobrytorun.pl, 23 sierpnia  2017 r. 
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Cały tekst: 

Jak ma się nazywać nowe osiedle na terenach dawnej Jednostki Armii Radzieckiej? Odpowiedź na 
to pytanie przyniosą konsultacje społeczne, które są planowane jeszcze we wrześniu. 

JAR, czyli teren w północnym Toruniu po dawnej Jednostce Armii Radzieckiej, które w połowie 
ubiegłej dekady zyskało plan zagospodarowania, a od kilku lat jest wielkim placem budowy, to 
najnowsze i najbardziej dynamicznie rozwijające się osiedle w naszym mieście. Formalnie jednak nie 
zostało ono jeszcze wydzielona jako urzędowa część miasta. Wkrótce się to zmieni. 

Magistrat zaplanowało konsultacje społeczne, które będą dotyczyć dwóch spraw: po pierwsze - 
utworzenia urzędowej części miasta na tym obszarze, po drugie - nazwy dla tej urzędowej części 
miasta. Te dwie kwestie będą konsultowane jednocześnie. 

- KonSultacje w pierwszej sprawie są wymagane przepisami - podkreśla Anna Kulbicka-Tondel, 
rzecznik prasowy prezydenta Torunia. - Jeżeli gmina chce utworzyć na swoim terenie urzędową część 
miasta lub wydzielić ją z innej i ją nazwać, musi przyjąć w tej sprawie uchwałę rady, poprzedzoną 
konsultacjami społecznymi. Następnie, po przyjęciu uchwały, gmina zwraca się do właściwego 
ministra ds. administracji publicznej z wnioskiem o nadanie nazwy urzędowej części miasta i wpisanie 
jej do rejestru prowadzonego przez ministra. 

Warto jednak pamiętać, że utworzenie nowej urzędowej części miasta nie jest jednoznaczne z 
utworzeniem jednostki pomocniczej. JAR zatem po tej całej procedurze nie będzie mieć zatem 
osobnej rady okręgu i puli budżetu partycypacyjnego.  

Obecnie obszar między Ugorami, ul. Polną, Grudziądzką i granicą miasta z gminą Łysomice nazywany 
jest zwyczajowo JAR-em (pojawia się coraz częściej zapis "Jar"). Po konsultacjach może być inaczej.  

- Konsultacje w tej sprawie będą dwuetapowe: najpierw spotkamy się z mieszkańcami osiedla, 
porozmawiamy o historii tego terenu - żeby poszerzyć wiedzę o tym miejscu - zapowiada Kulbicka-
Tondel. - Potem będziemy zbierać od mieszkańców propozycje nowych nazw. Następnie lista 
propozycji trafi komisji Rady Miasta Torunia zajmującej się nazewnictwem. Zostanie tam 
przeanalizowana i zawężona do wąskiej listy nazw, które z są możliwe do przyjęcia po uwzględnieniu 
wszystkich aspektów, m.in. historycznych, zwyczajowych i innych uwzględnianych w takich 
przypadkach. Potem ta krótka lista zostanie poddana plebiscytowi. Postaramy się uwzględnić 
osobno głosy mieszkańców osiedla. 

Zwieńczeniem tej procedury będzie uchwała rady miasta, w której radni podejmą decyzję o 
proponowanej nazwie dla osiedla i wystąpią w tej sprawie do właściwego ministra o ustalenie 
urzędowej nazwy dla tej części Torunia. 

Terminy? Konsultacje są już przygotowywane. Spotkanie na JAR-ze planowane jest w połowie 
września. Następnie - przez kolejne dwa tygodnie - urzędnicy będą czekać na propozycje nazw. 
Drugą turę konsultacyjną przewidziano po zakończeniu prac komisji 

 

 

 



 
 

  51 
 

Artykuł w Nowości,  11 września 2017 r. 

 

Cały tekst: 

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia 
urzędowej części miasta dla tego obszaru. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w piątek 15 września 
o godz. 17 przy pasażu Polna Park, ul. Watzenrodego 2.  
Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia 
urzędowej części miasta dla tego obszaru. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w piątek 15 września 
o godz. 17 przy pasażu Polna Park, ul. Watzenrodego 2. Konsultacje dotyczą dwóch spraw: nadania 
nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz ustalenia urzędowej nazwy dla tego osiedla - zgodnie z wymogami 
ustawy a dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 



 
 

  52 
 

Nazwa JAR funkcjonuje w naszym mieście zwyczajowo i na tyle utrwaliła się w świadomości 
mieszkańców Torunia, że używa się jej powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą - stąd 
pomysł na przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie.  
Temat można także rozpatrywać w kontekście uchwalonej 1 kwietnia 2016 r. przez Sejm RP ustawy o 
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym dokumencie nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane 
przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. 
Zastanawiając się nad nazwą dla tego osiedla warto więc mieć na względzie także przepisy tej ustawy. 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w piątek 15 września o godz.17.00 przy ul. Watzenrodego 2). 
Podczas spotkania będzie rozmowa o osiedlu, także o jego historii. Będą też zbierane propozycje 
nazw dla tego obszaru – uczestnicy spotkania otrzymują na miejscu karty, na których będzie można 
złożyć własną propozycję nazwy. Karty można będzie wrzucać do specjalnie przygotowanej urny. 
Propozycje związane z nazwą można będzie także składać za pomocą poczty elektronicznej, 
przesyłając maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta 
Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń – do 30 
września.  
Złożone propozycje zostaną rozpatrzone przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i 
Promocji Rady Miasta Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką listę nazw 
możliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta Torunia - zgodnie ze 
swoimi uprawnieniami. W kwestii urzędowej nazwy dla tego terenu, po przyjęciu uchwały przez Radę 
Miasta Torunia złożony zostanie wniosek do właściwego ministra za pośrednictwem wojewody 
kujawsko-pomorskiego.  
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Artykuły z gazecie Nowości, 12 września 2017 r. 
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Artykuł w gazecie Nowości, 9 października 2017 r. 

 

Cały tekst: 

Torunianie zaproponowali nowe nazwy dla osiedla JAR 
RAJ, Lisi Ogon, Wrzosowisko, Leśny Krąg, Bambino, Św. Andrzej, Osiedle Jarosława, Sandry, Husaria, 
Przy Ugorze - takie nazwy zaproponowali torunianie dla nowego osiedla powstającego między 
ulicami Ugory, Polną i Grudziądzką. Swoje propozycje można było zgłosić na zorganizowanym przez 
władze miasta 15 września spotkaniu konsultacyjnym albo przesłać je - do końca zeszłego miesiąca - 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W spotkaniu wzięło udział około stu osób, głównie mieszkańców 
nowego osiedla. Nieco więcej torunian, z różnych dzielnic, przysłało maile z propozycjami.  
 
Ze wstępnych podsumowań wynika, że najwięcej zwolenników ma usankcjonowanie zwyczajowej 
nazwy JAR (lub Jar). To od jednostki armii radzieckiej, która stacjonowała tu bez mała pół wieku. 
Przypomnimy, za „Zarysem dziejów osiedla” autorstwa Mateusza Superczyńskiego z Archiwum 
Państwowego w Toruniu, że na mapach z XIX i początku XX wieku, obejmujących dzisiejsze Wrzosy i 
JAR, można znaleźć osady Milhaud (od niemieckiego Muehlhof, czyli Młyńska Góra), Dreiangel (w 
swobodnym tłumaczeniu - Trzy Wędki) i Fuchsschwanz (Lisi Ogon).  
 
W XIX wieku w pobliżu Prusacy pobudowali jeden z fortów Twierdzy Toruń, zwany dzisiaj Fortem 
Chodkiewicza. Na terenie dzisiejszego osiedla istniała też fabryka amunicji, potem przekształconą na 
składnicę. W czasach II Rzeczpospolitej działało w pobliżu też zapasowe lotnisko wojskowe. W czasie 
II wojny światowej te wojskowe obiekty przejęli Niemcy, a w 1945 wojsko radzieckie, które 
stacjonowało tu do 1991 roku i którego obecność dała początek zwyczajowej nazwie tego fragmentu 
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miasta.  
 
Wszystkie propozycje nazwy zostaną przedstawione w raporcie końcowym z konsultacji. Rozpatrzy je 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia. Wspierana przez 
ekspertów (znawców lokalnej historii i specjalistów od nazewnictwa osiedli i ulic) sporządzi krótką 
listę nazw możliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.  
 
 

Informacja w Gazecie Pomorskiej, 6 września 2017 r. 
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Artykuł w Gazecie Pomorskiej, 9 października 2017 r.  

 

Cały tekst: 

 RAJ, Lisi Ogon, Wrzosowisko, Leśny Krąg, Bambino, Św. Andrzej, Osiedle Jarosława, Sandry, Husaria, 
Przy Ugorze - takie nazwy zaproponowali torunianie 1/6 Przejdź do galerii zdjęć ©Sławomir Kowalski 
RAJ, Lisi Ogon, Wrzosowisko, Leśny Krąg, Bambino, Św. Andrzej, Osiedle Jarosława, Sandry, Husaria, 
Przy Ugorze - takie nazwy zaproponowali torunianie dla nowego osiedla powstającego między 
ulicami Ugory, Polną i Grudziądzką. Swoje propozycje można było zgłosić na zorganizowanym przez 
władze miasta 15 września spotkaniu konsultacyjnym albo przesłać je - do końca zeszłego miesiąca - 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W spotkaniu wzięło udział około stu osób, głównie mieszkańców 
nowego osiedla. Nieco więcej torunian, z różnych dzielnic, przysłało maile z propozycjami.  

Ze wstępnych podsumowań wynika, że najwięcej zwolenników ma usankcjonowanie zwyczajowej 
nazwy JAR (lub Jar). To od jednostki armii radzieckiej, która stacjonowała tu bez mała pół wieku. 
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Przypomnimy, za „Zarysem dziejów osiedla” autorstwa Mateusza Superczyńskiego z Archiwum 
Państwowego w Toruniu, że na mapach z XIX i początku XX wieku, obejmujących dzisiejsze Wrzosy i 
JAR, można znaleźć osady Milhaud (od niemieckiego Muehlhof, czyli Młyńska Góra), Dreiangel (w 
swobodnym tłumaczeniu - Trzy Wędki) i Fuchsschwanz (Lisi Ogon).  
W XIX wieku w pobliżu Prusacy pobudowali jeden z fortów Twierdzy Toruń, zwany dzisiaj Fortem 
Chodkiewicza. Na terenie dzisiejszego osiedla istniała też fabryka amunicji, potem przekształconą na 
składnicę. W czasach II Rzeczpospolitej działało w pobliżu też zapasowe lotnisko wojskowe. W czasie 
II wojny światowej te wojskowe obiekty przejęli Niemcy, a w 1945 wojsko radzieckie, które 
stacjonowało tu do 1991 roku i którego obecność dała początek zwyczajowej nazwie tego fragmentu 
miasta.  

Wszystkie propozycje nazwy zostaną przedstawione w raporcie końcowym z konsultacji. Rozpatrzy je 
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia. Wspierana przez 
ekspertów (znawców lokalnej historii i specjalistów od nazewnictwa osiedli i ulic) sporządzi krótką 
listę nazw możliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.  
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Artykuł w gazecie Wyborczej, 10 września 2017 r.  

 

Cały tekst: 

Jak powinno się nazwać osiedle JAR? Ruszają konsultacje 
Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy osiedlu JAR. Spotkanie w tej 
sprawie zaplanowano na 15 września, uwagi można przesyłać także pocztą.  

Spotkanie w sprawie nadania nazwy temu obszarowi zaplanowano na 15 września o godz. 17. Przy 
pasażu Polna Park (ulica Watzenrodego 2) stanie namiot, w którym będzie można porozmawiać o 
osiedlu i jego historii. Zbierane tam będą także propozycje nazw dla tego obszaru. 

Konsultacje dotyczyć będą nadania nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz ustalenia urzędowej 
nazwy dla tego osiedla – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. – Nazwa JAR funkcjonuje w 
naszym mieście zwyczajowo i na tyle utrwaliła się w świadomości mieszkańców Torunia, że 
używa się jej powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą, stąd pomysł na 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/15-wrzesien/d
http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/sierpien-2003/m
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przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie – wyjaśnia Maria Marcinkowska z Urzędu Miasta 
Torunia. 

JAR to skrót od nazwy Jednostka Armii Radzieckiej, dlatego termin ten można rozpatrywać w 
kontekście ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zastanawiając się nad 
nazwą dla tego osiedla, warto więc mieć na względzie przepisy tej ustawy. Pamiętajmy także 
o wsi, która istniała kiedyś na tym terenie, a nazywała się Lisi Ogon. 

Ci, którzy nie mogą wziąć udział w spotkaniu, a chcą się wypowiedzieć na temat nazwy, mogą 
wysyłać list na adres konsultacje@um.torun lub Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego, 87-100 Toruń. 

Złożone propozycje będą rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz 
Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką 
listę nazw możliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta 
Torunia. Na opinie w sprawie nazwy magistrat czeka do 30 września. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goldenline.pl/praca/torun/
http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/wrzesien/m
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Artykuł w gazecie Wyborczej, 13 września 2017 r.  
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Czytelnicy przysyłają listy w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy osiedla między 
ulicami Ugory, Polną i Grudziądzką. "Jar już od dawna jest JARem i tak niech zostanie!" - uważa 
Krzysztof Dominikowski.  

Kilka dni temu Urząd Miasta Torunia poinformował, że we wrześniu prowadzone będą konsultacje 
społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR. Czytelnicy przysyłają listy i dzwonią w tej sprawie. 
Jeden z nich zaproponował, by osiedle nazwać „Raj”, czyli „Jar” czytane wspak. Inny zatelefonował i 
stwierdził, że dobra będzie nazwa wsi, która znajdowała się kiedyś na tym terenie: Lisi Ogon. Wczoraj 
otrzymaliśmy list od Krzysztofa Dominikowskiego. 

„Zgodnie z Wikipedią: Jar – forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o 
wąskim dnie i stromych zboczach. Powstaje najczęściej w wyniku erozyjnego działania wody. Może 
też być formą wykształconą poprzez aktywność osuwisk. Zwykle jary są niewielką formą terenu, 
związaną z korytem potoku lub o suchym dnie, które jedynie okresowo wypełnia się wodą podczas 
opadów. Jary najczęściej występują w lasach, na terenach o pewnym spadku, co sprzyja 
postępowaniu erozji. Są naturalnymi składnikami krajobrazu. 

Śliczna nazwa, od dawna już się przyjęła. Jeżeli komuś brakuje tego »rowka«, to sobie go wykopcie” – 
pisze w liście do redakcji Krzysztof Dominikowski. Według niego konsultacje w tej sprawie są 
niepotrzebne, a urzędnicy miejscy powinni raczej uporządkować bałagan w nazewnictwie toruńskich 
ulic. I wymienia, czym należałoby się zająć: 

„Bartkiewiczówny – ma bąbel uliczny na północ, w którym mieszka więcej mieszkańców niż na ulicy 
właściwej. 

Harcerskie są dwie równoległe, które się nie łączą (chyba). 

Ulica Grudziądzka z sobą samą krzyżuje się przynajmniej dwa razy. Raz przy Bażyńskich, drugi do 
Straży Miejskiej i MZD. 

Polne są trzy: trzypasmówka od Równinnej do Grudziądzkiej, dalej dwujezdniowa do Wrzosów II i 
równolegle czteropasmówka od cmentarza do Jaru, dalej dwie jezdnie. A Polna miała być obwodnicą 
Torunia. 

Co zostało zrobione z ul. Wschodnią? Pocięto ją na trzy części bez możliwości przejazdu. Aby 
dojechać o jeden numer posesji dalej, czasem trzeba objechać przynajmniej 2 kilometry wkoło. 
Miejscowi dają radę, ale zamiejscowi klną w żywy kamień! 

Podobnie ul. Czarlińskiego. Są dwie odcięte od siebie ulice o tej nazwie, jedna od Podgórnej, druga od 
Dekerta, numery posesji wymieszane. 

Na Strzałowej pod jednym numerem posesji stoi z 10 bloków, zaraz zabraknie alfabetu do oznaczania 
klatek. 

I wiele innych bzdurnych nazw i oznakowań ulic lub braku oznakowań, o numeracji posesji lepiej nie 
mówić! 

To są prawdziwe problemy, którymi Urząd Miasta powinien się zająć już od dawna, a Jar już od 
dawna jest JARem i tak niech zostanie! 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/wrzesien/m
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22343106,jak-powinno-sie-nazwac-tzw-osiedle-jar-ruszaja-konsultacje.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22343106,jak-powinno-sie-nazwac-tzw-osiedle-jar-ruszaja-konsultacje.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/0,114260.html?tag=MZD
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Proponuję ogłosić medialny konkurs na głupoty w nazewnictwie ulic i numeracji domów w Toruniu” – 
uważa Krzysztof Dominikowski. 

 

Artykuł w gazecie Wyborczej, 28 września 2017 r. 

 

Cały tekst: 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR 
proponujemy nazwę dla tego osiedla: Osiedle Wolności - piszą radni toruńskiej Platformy 
Obywatelskiej w swoim oświadczeniu. Poniżej uzasadnienie:  
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

„Funkcjonująca w Toruniu nieoficjalnie nazwa powstającego osiedla – JAR może osobom nie 
znającym jej genezy kojarzyć się pozytywnie – z jakimś zagłębieniem lub wąwozem w terenie. 
Niestety jest to skojarzenie błędne. JAR to po prostu skrót od Jednostka Armii Radzieckiej, która 

https://www.goldenline.pl/praca/torun/
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mieściła się na tym terenie przez prawie cały okres PRL. Fakt, że w obiegu publicznym funkcjonuje 
nazwa, pochodząca od okupacyjnej armii, która dokonała w Polsce straszliwych zbrodni, a następnie 
okupowała nasz kraj podtrzymując rządy miejscowych komunistów, budzi ogromny smutek. Może 
wręcz powstać domniemanie, że nazwa ta miałaby honorować okupantów, po których straszą jeszcze 
dzisiaj słupy z drutem kolczastym i tysiącami szklanych izolatorów. Dlatego konieczne jest 
zaproponowanie nowej nazwy, która gdy zostanie wprowadzona przez władze samorządowe, powoli 
przyjmie się i zastąpi tę nieoficjalną – wysoce niefortunną. 

Nazwa Osiedle Wolności będzie nawiązywać z jednej strony do zbliżającej się stuletniej rocznicy 
odzyskania niepodległości w 1918 r., z drugiej strony do zbliżającej się trzydziestej rocznicy obalenia 
w Polsce komunizmu (1989 r.), po którym nastąpiło wkrótce wycofanie wojsk sowieckich z Polski, 
także z Torunia. Nazwanie Osiedlem Wolności dzielnicy mieszkaniowej zbudowanej na miejscu 
stacjonowania oddziałów okupacyjnych będzie głębokim symbolem zwycięstwa wieloletniej walki 
Polaków ze zniewoleniem i wrogimi ideologiami zagrażającymi ich tożsamości”. 

Klub Radnych PO RP w Toruniu 
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Artykuł w gazecie Wyborczej, 10 października  2017 r. 

 

Cały tekst: 

Wrzosowisko, Leśny Krąg, osiedle Bambino, Husaria, Czarci Bór... proponowali uczestnicy konsultacji 
społecznych w sprawie nazwy dla osiedla między ulicami Ugory, Polną i Grudziądzką. Większość 
jednak chciała, by JAR został JAR-em.  

Tzw. JAR oficjalnie nie ma jeszcze nazwy. W magistracie uznano, że przyszedł czas na formalne 
załatwienie tej sprawy. Urzędnicy zapytali więc o zdanie mieszkańców. Konsultacje społeczne 
odbywały się we wrześniu. Zgłoszenia dotyczące proponowanej nazwy można było przesyłać drogą e-
mailową i pocztą tradycyjną. Opinie zbierano także na otwartym spotkaniu, które odbyło się na 
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osiedlu w połowie września. Wzięło w nim udział około 100 osób. Tyle samo osób postanowiło zabrać 
głos listownie. 

– W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Torunia. W spotkaniu otwartym, co wynika 
z przeprowadzonych ankiet, uczestniczyli głównie mieszkańcy tego osiedla, natomiast w całym 
procesie konsultacji osoby z różnych rejonów miasta – mówi Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka 
prezydenta Torunia. 

Teraz propozycje są analizowane, ale już z pobieżnego przeglądu wynika, że największym poparciem 
cieszy się dotychczasowa nazwa zwyczajowa, używana przez mieszkańców i umieszczana np. na 
autobusach jadących na osiedle. 

Rozbieżności wystąpiły tylko co do pisowni: jedni wolą „JAR”, inni „Jar”. „JAR” to skrótowiec od 
„Jednostka Armii Radzieckiej”, ta stacjonowała w Toruniu do 30 sierpnia 1991 r. Wybierając tę 
wersję, trzeba pamiętać o tzw. ustawie dekomunizacyjnej, zakazującej propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

HISTORIA JAR-U 

Ale padały także inne propozycje. I to sporo. Mieszkańcy proponowali m.in. „osiedle Wolności”, „RAJ, 
Lisi Ogon”, „Wrzosowisko”, „Leśny Krąg, „osiedle Bambino”, „osiedle św. Andrzeja”, „osiedle 
Jarosława”, „Sandry”, „Husaria”, „Przy Ugorze”, „Czarci Bór” czy „Jesień Średniowiecza”. 

„Nazwa »osiedle Wolności« będzie nawiązywać z jednej strony do zbliżającej się setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości w 1918 r., z drugiej strony do zbliżającej się trzydziestej rocznicy obalenia 
w Polsce komunizmu (1989 r.), po którym nastąpiło wkrótce wycofanie wojsk sowieckich z Polski, 
także z Torunia” – tłumaczą swój wybór radni klubu Platformy Obywatelskiej, którzy również zabrali 
głos w tej sprawie. 

„RAJ” to – jak łatwo zauważyć – „JAR” pisany wspak, „Lisim Ogonem” nazywano osadę, która kiedyś 
znajdowała się na tym terenie. A jak argumentowano inne nazwy, np. „Czarci Bór”, „osiedle 
Bambino”, „Jesień Średniowiecza”? 

– Uzasadnienia zależały od złożonej propozycji. Było ich bardzo wiele. Wszystkie zostaną 
przedstawione w raporcie końcowym z konsultacji. Raport jest w trakcie redagowania – mówi 
Kulbicka-Tondel. – Złożone propozycje będą rozpatrywane przez komisję polityki społecznej i zdrowia 
oraz kultury i promocji rady miasta Torunia, która – wspierana przez ekspertów – sporządzi krótką 
listę nazw możliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada miasta, zgodnie 
ze swoimi uprawnieniami. 

Osiedle rośnie w oczach 

Obecnie na osiedlu mieszka prawie 800 osób, ale cały czas powstają nowe domy. Docelowo JAR, 
mający ok. 417 ha, ma liczyć 15–20 tys. mieszkańców. Jesienią przyszłego roku przewidywane jest 
otwarcie nowego przedszkola. 

MIASTO ZBUDUJE PRZEDSZKOLE ZA 10 MLN ZŁ  [WIZUALIZACJE] 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/wrzesien/m
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,143907.html
http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/sierpien-1991/m
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22441417,byl-sobie-jar-teraz-niech-bedzie-jar.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22438569,platforma-osiedle-wolnosci-zamiast-osiedla-jar.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22438569,platforma-osiedle-wolnosci-zamiast-osiedla-jar.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22303599,jar-czyli-osiedle-szyte-na-miare-sie-rozrasta.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22404347,miasto-zbuduje-przedszkole-za-10-mln-zl-na-jar-ze-wizualizacje.html
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Będzie to jedna z największych tego typu placówek w mieście. Do 10 oddziałów uczęszczać ma 250 
dzieci. Obok zarezerwowano miejsce na szkołę. Kiedy powstanie, na razie nie wiadomo. Miasto 
planuje zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu. Będzie także kursował tam tramwaj.  

 

Informacja na stronie Chillitorun.pl,  9 września 2017 r.  

 

Cały tekst: 

Rozrastające się w zawrotnym tempie osiedle JAR potrzebuje urzędowej nazwy. Konsultacje w tej 
sprawie odbędą się 15 września 

JAR to nieoficjalna, choć mocno utrwalona w świadomości torunian nazwa powstającego w północnej 
części miasta osiedla. Jaka jest jej etymologia? Na obszarze tym niegdyś  stacjonowała bowiem 
jednostka armii radzieckiej. W takim przypadku od razu nasuwa się uchwalona przez Sejm ustawa 
dekomunizacyjna mówiąca o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy obiektów, ulic i urządzeń użyteczności publicznej. 

http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22341899,jak-wypieknieja-nasze-parki.html
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,22187322,tramwaj-na-jar-pewny-prezydent-podpisal-umowe-w-ministerstwie.html
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Konsultacje w sprawie nadania osiedlu nowej nazwy odbędą się 15 września o godzinie 17:00 przy 
pasażu Polna Park na ul. Wazenrodego 2. Propozycje można także składać za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń. Pomysły będą 
rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta 
Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką listę nazw możliwych do przyjęcia. 
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Informacja na stronie Chillitorun.pl, 12 września 2017 r.  

 

Cały tekst: 

15 września odbędą się konsultacje w sprawie nadania nowej, oficjalnej nazwy osiedlu JAR. 
Mieszkańcy nie czują jednak takiej potrzeby i wspólnie popierają aktualną nazwę 

Osiedle JAR leżące między ulicami Ugory, Polną i Grudziądzką jest dzisiaj najdynamiczniej rozwijającą 
się częścią Torunia, a w niedługim czasie stanie się jednym z największych osiedli, stanowiącym 
wizytówkę nowoczesnego Torunia. Nieoficjalne określenie JAR mocno utrwaliło się w świadomości 
torunian, ale mimo to musi zostać zmienione. 

Plusem wydaje się fakt, że to mieszkańcy wybiorą nową nazwę. Pomysły będą rozpatrywane 
przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia, która, 
wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką listę nazw możliwych do przyjęcia. 

CZYTAJ TAKŻE: Osiedle JAR potrzebuje nowej, oficjalnej nazwy. Dlaczego? 

Przedstawiciele osiedla JAR postanowili zbadać opinię w tej sprawie. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że przeszło 85% mieszkańców tejże okolicy opowiedziało się za nazwą JAR lub Jar. Pozostałe 
15% głosów stanowią nazwy rozproszone, z największym wskazaniem na Raj. 

– Znaczną część mieszkańców stanowią ludzie młodzi wg modelu 2+0 (dwoje dorosłych do 30-tego 
roku życia) lub 2+1/2+2 (dwoje dorosłych do 30-tego roku życia z jednym lub dwójką dzieci) – czytamy 

http://www.chillitorun.pl/miasto/osiedle-jar-potrzebuje-nowej-oficjalnej-nazwy-dlaczego/
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w oświadczeniu mieszkańców. – Ponad połowa z tych osób to mieszkańcy Torunia w pierwszym 
pokoleniu, tj. osoby nie pochodzące z miasta Torunia, ale osiadłe tutaj z uwagi na studia czy pracę. 
Mieszkańcy osiedla statystycznie mają pracę i status zawodowy i zarobkowy powyżej średniej. 
Tworzone są więzy lokalne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. Dla większości mieszkańców kwestie 
polityczne wynikające z historii mają znaczenie drugorzędne i nie stanowią o przynależności 
do danego miejsca. Jednocześnie bieżąca koniunktura polityczna stanowi argument odpychający 
i dezintegrujący sąsiedztwo osiedla. Mieszkańcy pamiętają o historii i nie próbują jej 
nadinterpretować według okresowych dogmatów. 

Jaką nazwę powinno mieć tzw. osiedle JAR? Czekamy na Wasze opinie! 
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Informacja na stronie Chillitorun.pl, 10 października 2017 r.  

 

Cały tekst: 

Wciąż niezatwierdzona jest jeszcze nazwa tzw. osiedla JAR. Magistrat we wrześniu zapytał 
mieszkańców o ich propozycje. Większość zadecydowała o pozostaniu przy zwyczajowej, 
dotychczasowej nazwie. 

Torunianie mogli zgłaszać swoje propozycje nazwy osiedla drogą mailową oraz na otwartym 
spotkaniu, które odbyło się w połowie września na terenie osiedla. „JAR”, „RAJ”, „Osiedle Wolności”,, 
Lisi Ogon”, „Wrzosowisko”, „Leśny Krąg”, „osiedle Bambino”, „osiedle św. Andrzeja”, „osiedle 
Jarosława”, „Sandry”, „Husaria”, „Przy Ugorze”, „Czarci Bór” czy „Jesień Średniowiecza” – to tylko 
niektóre z sugestii, które padły podczas zbierania propozycji. 
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Warto zwrócić uwagę jednak na rozwinięcie skrótowca „JAR”, oznaczający „Jednostka Armii 
Radzieckiej”. Nazwa nawiązuje do 1991, gdy w Toruniu stacjonowały jeszcze wojska ZSRR. Jeśli 
miasto wybierze tę wersję, będą musieli wziąć pod uwagę tzw. ustawę dekomunizacyjną, 
która zabrania propagowania komunizmu lub innych systemów totalitarnych poprzez nazwy budowli, 
ulic czy właśnie – osiedli. 

Ostateczną decyzję o wyborze nazwy toruńskiego osiedla podejmie Rada Miasta. Obecnie 
zamieszkany przez blisko 800 osób „JAR” ma liczyć 15-20 tysięcy mieszkańców. 

 

 

Informacja na stronie Ototorun.pl, 9 września 2017 r. 
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Cały tekst: 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla os. JAR. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
propozycje, w jaki sposób mogą to zrobić? 

Nazwa JAR funkcjonuje w naszym mieście zwyczajowo i na tyle utrwaliła  się w świadomości 
mieszkańców Torunia, że używa się jej powszechnie. Nie jest ona jednak nazwą obowiązującą - stąd 
pomysł na przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie - informuje Urząd Miasta w Toruniu. 

Propozycje nazw dla tego obszaru będą zbierane podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie 
się w piątek 15 września o godz. 17:00 w specjalnym namiocie - pojawi się on przy pasażu handlowo-
usługowym Polna Park przy ul. Watzenrodego.  

Propozycje związane z nazwą można także składać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając 
maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział 
Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń. 

Złożone propozycje będą rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i 
Promocji Rady Miasta Torunia, która, wspierana przez ekspertów, sporządzi krótką listę nazw 
mozliwych do przyjęcia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta Torunia - zgodnie ze 
swoimi uprawnieniami.  

Konsultacje społeczne potrwają do 30 września.  

Felieton w gazecie Toronto, 21 września 2017 r.  

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Felieton w gazecie Tylko Toruń, 23 września 2017 r. 

 

 

Informacja na stronie Onet Kujawsko-Pomorskie, 8 września 2017 r. 

 

http://www.nowosci.com.pl/torun/a/torunianie-zaproponowali-nowe-nazwy-dla-osiedla-jar,12559118/
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Cały tekst: 

AR znajduje się w północnej części Torunia. Dawniej w tym miejscu istniały trzy osady. Na miejscu 
jednej z nich, która nosiła nazwę Lisi Ogon, w 1945 r. powstała baza armii radzieckiej. Pełniła przede 
wszystkim funkcje magazynowe. Rosjanie opuścili ją w 1991 r. 

REKLAMA 
Potem w tym miejscu zaczęli inwestować deweloperzy, przez co zmieniło się ono w prężnie 
rozwijające się osiedle, które w przyszłości ma zyskać status dzielnicy. Będzie miało nie tylko szkołę, 
drogi i przedszkola, ale też kościół, bo miejska rada zgodziła się oddać za bardzo małe pieniądze teren 
pod jego budowę. Będą tam także dojeżdżały tramwaje. 

Nazwa JAR jest tylko zwyczajowa. Funkcjonuje na mapach i kojarzy ją niemal każdy mieszkaniec 
miasta, jednak Toruń nigdy oficjalnie jej nie zatwierdził. O nadaniu oficjalnej nazwy mówiło się już od 
dawna, lecz dopiero teraz lokalne władze chcą zdecydować się na ten krok. 

- Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia 
urzędowej części miasta dla tego obszaru. 15 września o godz. 17. odbędzie się spotkanie 
konsultacyjne przy pasażu Polna Park - zapowiada Maria Marcinkowska z toruńskiego ratusza. 

Spotkanie odbędzie się w namiocie na parkingu. Urząd miasta chce najpierw zebrać propozycje 
nazwy dla tego osiedla. Będzie można je przesyłać także listownie oraz mailowo na adres 
konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszone pomysły ma rozpatrzyć Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 
oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia. Ona przy pomocy ekspertów ma sporządzić listę tych 
nazw, które zdaniem jej członków będą nadawać się do rozpatrzenia. Konsultacje mają potrwać do 30 
września, a ostateczną decyzję o nowej nazwie podejmie rada miasta. 
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Tekst na oficjalnej stronie radnego Rady Miasta Torunia, Bartłomieja Jóźwiaka,  

 

Cały tekst: 

Jak nazwać osiedle po byłej Jednostce Armii Radzieckiej ?!? 

Otoczone lasem, z niską zabudową, linią tramwajową i nowym układem dróg z chodnikami i 
ścieżkami - tak ma się prezentować nowe osiedle. 

JAR, czyli teren po dawnej Jednostce Armii Radzieckiej, to jedno z najbardziej obecnie pożądanych 
miejsc w naszym mieście. Ale to zainteresowanie z roku na rok będzie coraz większe. Nie ma jednak, 
czemu się dziwić. 

http://bjozwiak.pl/?p=607
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/4784_czy_jar_bedzie_torunskim_osiedlem_marzen.html
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/4784_czy_jar_bedzie_torunskim_osiedlem_marzen.html
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/4784_czy_jar_bedzie_torunskim_osiedlem_marzen.html
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/4784_czy_jar_bedzie_torunskim_osiedlem_marzen.html
http://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/4784_czy_jar_bedzie_torunskim_osiedlem_marzen.html
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To osiedle w północnej części miasta - które okalają Ugory, Polna, Grudziądzka i granica z gminą 
Lubicz - ma cechy idealnej dzielnicy. Teraz oczywiście jest w początkowej fazie rozwoju, ale dzięki 
planowi zagospodarowania przestrzennego uchwalonego jeszcze w ubiegłej dekadzie, kierunek, w 
jakim zmierza, jest jasno określony. 

Wokół JAR-u robi się coraz głośniej. Świadczy o tym m.in. zainteresowanie toruńskich radnych. Na 
ostatniej sesji klub PO złożył wniosek do prezydenta Torunia o uzupełnienie planu konsultacji 
społecznych o dodatkowy temat - nadanie nazwy dla osiedla w północnym Toruniu.  

- Dynamiczny rozwój tej części miasta wywołuje konieczność nadania nazwy osiedlu, na którym 
mieszka coraz więcej osób - mówi Bartłomiej Jóźwiak, przewodniczący klubu PO. - Uważamy, że 
mieszkańcy Torunia powinni mieć możliwość wzięcia udziału w podejmowaniu takiej decyzji. 
W przypadku JAR-u można już mówić o równomiernym rozwoju. Najpierw na ten teren wjechał ciężki 
sprzęt m.in. Toruńskich Wodociągów. Warto nadmienić, że na uzbrojenie tego potężnego obszaru - w 
różnego rodzaju sieci, a także w układ komunikacyjny - miasto zamierza wydać w latach 2010-2017 
łącznie ok. 45 mln zł. Ale to nie koniec. 

Obszar JAR-u, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, to aż 417 ha. Większość 
terenu należy do miasta. W centralnej części wyrosną bloki i domy jednorodzinne. Ale praktycznie 
wszystko na tym osiedlu będzie na wyciągnięcie ręki. Przewidziano tam także szkoła, przedszkole (w 
tym roku ma powstać projekt placówki), boisko sportowe, a nawet kościół. Po wschodniej części zaś - 
równolegle do Grudziądzkiej - i wzdłuż nowej ulicy - Fortecznej - powstaną zakłady produkcyjne, 
usługowe oraz lekki przemysł, który nie będzie uciążliwy dla otoczenia.  

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscy urbaniści przewidzieli ok. 50 ha pod 
budownictwo wielorodzinne i ok. 39 ha pod domy jednorodzinne. Zręby JAR-u już doskonale widać w 
południowej części obszaru m.in. przy ul. Watzenrodego. Na osiedle weszło już czterech 
deweloperów - Bud-Tech, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lem-Bud oraz Toruńskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego - którzy mają ambitne plany. Na tym osiedlu nie ma miejsca 
na liche projekty. A to wszystko dzięki zapisom planom zagospodarowania przestrzennego, który 
zezwala tylko na niską, dwupiętrową zabudowę wielorodzinną. 

W tej chwili mieszkańcy JAR-u mogą robić zakupy w supermarkecie przy Ugorach. Sklep kolejnej sieci 
ma wyrosnąć wkrótce po drugiej ul. Watzenrodego. Oprócz tego mieszkańcy JAR-u coraz głośniej 
mówią o swoich potrzebach. Dzięki ich interwencji na osiedle wjeżdżają już miejskie autobusy. 

Tereny usługowo-produkcyjne kupiły zaś firmy Krokus, Ebar i Neuca. Zwłaszcza plany ostatniej z tych 
firm są bardzo ambitne. Neuca bowiem na terenie JAR-u zamierza wybudować centrum logistyczno-
dystrybucyjne, gdzie pracę znajdzie ok. 400 osób. Największa firma w Toruniu i krajowy lider 
dystrybucji leków kupiła od miasta działki przy Grudziądzkiej 205 i 207. Magazyn, który się tam 
znajdzie, powstanie nie wcześniej niż w 2018. 
- Położenie w granicach miasta Torunia (przy wylocie na Łysomice) gwarantuje dobrą komunikację 
zarówno dla pracowników, jak i transportu towarów - podkreśla Beata Korzeniewska, rzecznik 
prasowy Neuca. 

Tymczasem miasto wkrótce wystawi na sprzedaż kolejne grunty pod inwestycje na JAR-ze. Chodzi o 
tereny przy Fortecznej 6-8 i Grudziądzkiej 179-181. Pod młotek pójdzie osiem nieruchomości o 
powierzchni od 0,45 ha do 2,1 ha. Ceny wywoławcze wahają się od 489 tys. zł do 1,7 mln zł. 

- Nieruchomości znajdują się w pasie wzdłuż Grudziądzkiej, przewidzianym pod funkcje o charakterze 
usługowym i produkcyjnym - tłumaczy Wiktor Krawiec, dyrektor wydziału gospodarki 
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nieruchomościami magistratu. 
Miasto sprzedaje na JAR-ze także inne grunty m.in. pod budownictwo mieszkaniowe. Z oferowanych 
w 2015 r. 44,4 ha pozbyło się 13,6 ha. 

Osiedle docelowo ma być dogodnie skomunikowane z istniejącym układem drogowym m.in. z 
planowaną trasą wschodnią. Na JAR ma też kursować linia tramwajowa, na którą miasto zamierza 
pozyskać unijną dotację. Będzie to jedna ze sztandarowych miejskich inwestycji realizowanych w 
ramach programowania europejskiego na lata 2014-2020. Linia będzie biec wzdłuż ul. Watzenrodego 
jako torowisko między obiema jezdniami. Zakończy się zaś pętlą tramwajową na planowanej ul. 
Heweliusza. 

 

Informacja na stronie nasze miasto, 14 września 2017 r. 
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Informacja w Radio PIK, 13 września 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomorska.pl/aktualnosci/a/torunianie-zaproponowali-nowe-nazwy-dla-osiedla-jar,12559118/
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Informacja w TVToruń, 13 września 2017 r. 
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Informacje na stronie gra.fm, 12 września 2017 r. 

 

 

Cały tekst: 

Fundacja Stabilo w ramach projektu Włącznik Obywatelski informuje i zachęca do udziału w 
organizowanym przez Gminę Miasta Toruń spotkaniu konsultacyjnym w sprawie nazwy dla tzw. 
osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru. 

Przyjdź i wyraź swoje zdanie. 

Historia to ważny element tworzenia tożsamości mieszkańców. Odpowiednia nazwa miejsca jest 
potrzebna. 

Konsultacje będą dotyczyły: 
*Nadania nazwy dla tzw. osiedla JAR. 
*Ustalenia urzędowej nazwy dla tego osiedla. 
odbędą się: 

http://www.pomorska.pl/aktualnosci/a/torunianie-zaproponowali-nowe-nazwy-dla-osiedla-jar,12559118/
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15 września 2017 r. (piątek) godz. 17.00 w namiocie na parkingu przy pasażu handlowym Polna Park, 
ul. Watzenrodego 2. 

Więcej informacji o konsultacjach i o historii miejsca tzw. 

JAR: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/jaka-nazwa-dla-tzw-osiedla-jar 

Po spotkaniu konsultacyjnym przekaż swoje uwagi i pomysły Miastu. Jeśli również przekażesz je do 
Fundacji Stabilo, będziesz miał szansę na wygraną bonu do salonu Empik o wartości 100 zł. 
Zachęcamy do aktywności. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/jaka-nazwa-dla-tzw-osiedla-jar
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Materiały, które ukazały się wcześniej - powiązane z tematem konsultacji 

Artykuł w gazecie Nowości, 4 grudnia 2017 r. 

 

Cały tekst: 

Podoba się Panu nazwa JAR używana dla terenów inwestycyjnych w północnej części Torunia?  

Nie! I bardzo boleję nad tym, że zgodnie z oficjalnym nazewnictwem używa się jej bezkrytycznie. W 
mediach - w tym często w „Nowościach” - i w oficjalnych komunikatach miejskich pojawiają się 
informacje, że coś się dzieje „na JAR-ze”, czyli... terenie po byłej Jednostce Armii Radzieckiej! Sporo 
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czasu minęło, a w nas szacunek (a może respekt?!) przed radzieckim pozostał. Może warto podjąć 
publiczną dyskusję w sprawie wniosku do nowej Rady Miasta o zmianę nazwy tego osiedla?[break]  

Co w takim razie Pan by zaproponował?  

Chociażby zmianę z „JAR” na „Jar”. Fonetycznie to samo brzmienie, ale merytorycznie dzięki temu 
będzie się można odciąć od schedy po Armii Radzieckiej, kojarząc w przyszłości te grunty z jarem - 
terenem zakrzaczonym i zadrzewionym. Kontynuując obecne nazewnictwo wystawiamy Armii 
Radzieckiej wielki pomnik w postaci osiedla. Nazwę tę będą powtarzali tutejsi i obcy, współcześni i 
przyszli. Ja osobiście chciałbym zapomnieć o „dobrodziejstwie”, jakie na Polaków spłynęło od tej 
armii. Nasza historia współczesna nie może wymazać z pamięci istnienia tej formacji i jej czynów 
dobrych i złych, ale pamiętajmy, że w Toruniu wojska te pełniły rolę okupacyjnego intruza i teren, 
który wiele lat bezpłatnie użytkowały, nie powinien nosić ich imienia! 

 Te grunty mają już swoją nazwę. Zanim po wojnie zajęli je Sowieci, przez wiele dziesięcioleci były 
osadą Lisi Ogon. Może przez szacunek dla tradycji warto by do tej nazwy wrócić?  

Jak najbardziej. Moja propozycja ma jednak na względzie to, że w świadomości wielu torunian 
utrwaliło się już, że te tereny są Jarem. Taka nazwa od lat pojawia się m.in. w oficjalnych 
dokumentach, proponuję więc Jar zamiast JAR-u tylko i wyłącznie dlatego. Gdyby mimo wszystko 
udało się jednak przywrócić nazwę historyczną, to ja jestem zdecydowanie za powrotem do tradycji.  
 

Informacje na stronie dziendobrytorun.pl, 28 sierpnia 2015 r. 
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Cały tekst: 

We wrześniu rada miasta zajmie się zmianą nazwy osiedla po dawnej Jednostce Armii Radzieckiej. 
W planach jest m.in. konkurs na nową nazwę. 

Dyskusja o zmianie nazwy osiedla po byłej Jednostce Armii Radzieckiej - między Ugorami, Polną, 
Grudziądzką a granicą z gminą Łysomice – pojawiła się na czwartkowej sesji rady miasta. 

Radni rozpatrywali na niej projekt uchwały dotyczący konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw 
ulic na lewobrzeżu – ul. Pstrowskiego i Armii Ludowej, które kojarzą się z poprzednią epoką. 

Radny PO Michał Rzymyszkiewicz zgłosił do niej poprawkę, która miała rozszerzyć konsultacje o 
dodatkową kwestię - zmiany nazwy osiedla JAR. 

- Jest w Toruniu osiedle bez nazwy, o którym potocznie mówimy JAR – podkreśla 
Rzymyszkiewicz. - To skrót od nieistniejącej Jednostki Armii Radzieckiej. Czas najwyższy zapytać 
mieszkańców, jak formalnie powinniśmy nazwać to osiedle. Może Raj? Może Wrzosy III? Może... 

Wśród radnych pojawiły się jednak wątpliwości natury prawnej. Próbował rozwiać je radca prawny 
toruńskiej rady - Maciej Krystek. Zauważył, m.in. że w Toruniu formalnie nie ma nazw osiedli. 
Funkcjonuje podział na okręgi. 

- Potrzebna jest dyskusja na temat JAR-u, który podlega dynamicznemu rozwojowi – 
mówi Jarosław Beszczyński, szef prezydenckiego klubu Czas Gospodarzy. - Sprzeciwiamy się jednak 
poprawce. Potrzebna jest dyskusja, czy nazwa dla tego osiedla to nazwa zwyczajowa, czy urzędowa. 

Ostatecznie poprawka Rzymyszkiewicza przepadła. Za nią głosowało dziewięcioro rajców z PO i Czasu 
Mieszkańców. Przeciw był Czas Gospodarzy i PiS. 

Rajcy rozważają ogłoszenie konkursu na nazwę dla osiedla pod patronatem rady miasta. 

- Podczas dzisiejszej sesji rady miasta pojawił się temat nazwy dla nowego osiedla 
zwanego zwyczajowo JAR – pisze na swojej facebookowej stronie Marcin Czyżniewski, szef rady 
miasta. - To nazwa planistyczna, która wzięła się od Jednostki Armii Radzieckiej stacjonującej jeszcze 
dwie dekady temu w tym miejscu. Przybywa tam kolejnych domów, może więc czas najwyższy by 
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pomyśleć jak nazwać te tereny. Chciałbym w porozumieniu z którąś z toruńskich redakcji ogłosić 
konkurs dla mieszkańców pod patronatem Rady Miasta na taką nazwę. 

Temat ma wrócić podczas wrześniowej sesji. Wówczas rajcy zajmą się projektem uchwały 
dotyczącym konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy dla osiedla JAR. 

 

 

Artykuł w gazecie Wyborczej, 30 sierpnia 2015 r. 

 

Cały tekst: 

Raj, Wrzosy III, a może Ugory - toruńscy radni miejscy chcą nadać nazwę nowemu osiedlu 
powstającemu na terenie byłej jednostki armii radzieckiej potocznie nazywanemu Jarem.  
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Dyskusja o tym, że Jar to nie najszczęśliwsza nazwa dla osiedla powstającego w północnej części 
naszego miasta, toczy się przynajmniej od kilkunastu miesięcy. Nie jest tajemnicą, że powstała na 
potrzeby planistów i odnosi się do jednostki armii radzieckiej stacjonującej w tym miejscu do 
początku lat 90. XX wieku. Teraz torunianie chcieliby zapomnieć o pobycie w naszym mieście 
"sojuszniczej armii", ale nazwa wpisała się do języka potocznego i nie chce zniknąć. 
 
Na ostatniej sesji trafiła pod obrady rady miasta. Rajcy debatowali bowiem nad ogłoszeniem 
konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw lewobrzeżnych ulic: Armii Ludowej na Napoleona 
Bonaparte i Pstrowskiego na gen. Orlicz-Dreszera. Wtedy Michał Rzymyszkiewicz z PO zaproponował, 
by do projektu uchwały dopisać dodatkową dyskusję o nadaniu nowej nazwy osiedlu Jar. - 
Dynamicznie rozwijające się osiedle położone pomiędzy ulicami: Ugory, Grudziądzka i Polna nie ma 
żadnej nazwy - mówi Rzymyszkiewicz. - Określenie Jar, które jest skrótem od nieistniejącej jednostki 
armii radzieckiej, jest sformułowaniem wyłącznie potocznym. Dlatego mieszkańcy powinni 
powiedzieć, jakiej chcą nazwy dla tego osiedla. Wreszcie trzeba to określić. 
 
Podobnego zdania są pozostali rajcy. Kilka minut przed wystąpieniem Rzymyszkiewicza rozmawiałem 
z ich przewodniczącym Marcinem Czyżniewskim o ewentualnym konkursie dla mieszkańców na 
nazwę nowego osiedla. Miałby się odbyć po wakacjach. - Jar to nazwa planistyczna, która wzięła się 
od jednostki armii radzieckiej stacjonującej jeszcze dwie dekady temu w tym miejscu - tłumaczy 
Czyżniewski. - Przybywa tam kolejnych domów, może więc czas najwyższy, by pomyśleć, jak nazwać 
te tereny. 
 
Na razie nie wiadomo, czy nową nazwę osiedla wybierzemy bezpośrednio w konkursie, czy w czasie 
konsultacji społecznych. W głosowaniu radni zdecydowali, by nie łączyć zmian patronów ulic na 
lewobrzeżu z Jarem, o co apelował m.in. radca prawny rajców Maciej Krystek. - Te dwie sytuacje 
wymagają różnych procedur - argumentował prawnik. - W przypadku lewobrzeżnych ulic mają się 
wypowiedzieć tylko ich mieszkańcy, a dla Jaru trzeba przygotować szerszą dyskusję. Poza tym w 
Toruniu nie ma formalnych nazw osiedli, są potoczne. Rada nie może więc z urzędu zmienić nazwy 
Jaru. 
 
Skończyło się na tym, że Rzymyszkiewicz złożył oddzielny projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat Jaru, a Czyżniewski po wakacjach chce ogłaszać 
konkurs. Na szczęście jedna inicjatywa nie wyklucza drugiej, bo np. w czasie konsultacji można 
wybrać nazwę spośród propozycji zgłoszonych w konkursie, lub ogłosić konkurs elementem 
konsultacji. Najważniejsze jest to, że kluczowy głos w tej sprawie będzie należał do mieszkańców. 

 

https://www.goldenline.pl/praca/torun/

