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Termin 

 

 
4-25 września 2015 r.  
 
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
Łącznie ok. 170 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych: 

 ok. 30 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym przy 
Muzeum Etnograficznym w dniu 15.09.2015 r., 

 ok. 30 osób wzięło udział w spotkaniu 16.09.2015 r. w parku 
Tysiąclecia, 

 ok. 40 osób uczestniczyło w spotkaniu w parku Glazja w dniu 
17.09.2015 r., 

 ok. 20 osób wzięło udział w spotkaniu 19.09.2015 r. 
w Grębocinie nad Strugą, 

 ok. 30 osób uczestniczyło w spotkaniu przy stawie Kaszownik 
w dniu 21.09.2015 r., 

 19 osób wzięło udział w konsultacjach internetowych. 
 

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Wydział Środowiska i Zieleni 
 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii 
mieszkańców na temat wariantowych koncepcji zagospodarowania, 
jakie powstały dla następujących terenów: 
 
a) terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, 

b) terenów zieleni w Parku Tysiąclecia, 

c) terenów zieleni w Parku Glazja (przy ul. Waryńskiego), 

d) terenów zieleni Tereny zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej: 

  teren przy JAZ w Grębocinie (w rejonie ul. Przeskok), 

  teren na osiedlu Chrobrego (w rejonie ul. Wojska Polskiego), 

  teren przy stawie Kaszownik, 

  teren przy Rondzie Elany (w rejonie ul. Chrzanowskiego), 

  teren przy ul. Dominikańskiej, 

  ujście Strugi Toruńskiej na wysokości ul.  Wola Zamkowa, 

  ujście Strugi Toruńskiej przy Moście Piłsudskiego. 

 
Konsultacje stanowią kontynuację partycypacyjnego planowania 
miejskich przestrzeni zieleni po etapie zebrania potrzeb mieszkańców 
w 2014 r. (konsultacje pn. Zielony Toruń). 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0
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Przebieg 

 

Harmonogram konsultacji społecznych 
- 4 września 2015 r. - początek konsultacji społecznych 
- 4-25 września 2015 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 15 września 2015 r. - spotkanie plenerowe z mieszkańcami przy 

Muzeum Etnograficznym, 
- 16 września 2015 r. - spotkanie plenerowe z mieszkańcami w Parku 

Tysiąclecia, 
- 17 września 2015 r. - spotkanie plenerowe z mieszkańcami w Parku 

Glazja, 
- 19 września 2015 r. - spotkanie plenerowe z mieszkańcami w 

Grębocinie nad Strugą, 
- 21 września 2015 r. – spotkanie plenerowe z mieszkańcami przy 

stawie Kaszownik, 
-  25 września 2015 r. - zakończenie konsultacji społecznych. 
 

I. Spotkanie z mieszkańcami przy Muzeum Etnograficznym 
15 września 2015 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00  przy Muzeum 
Etnograficznym odbyło się spotkanie plenerowe z mieszkańcami na 
temat zagospodarowania terenów zieleni znajdujących się w 
sąsiedztwie muzeum.  W spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 30 osób) 
 - przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu oraz 
Wydziału Środowiska i Zieleni i Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji UMT. 
 
Przy namiocie rozłożone były rysunki przedstawiające koncepcje 
zagospodarowania terenu zieleni przy Muzeum Etnograficznym. 
Mieszkańcy mogli wnosić uwagi do koncepcji, które były zapisywane 
przez urzędników.  
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na potrzebę 
wyeksponowania ruin fundamentów kościoła św. Wawrzyńca, 
zlokalizowania przy Muzeum etnograficznym strefy wypoczynku z 
różnego rodzaju siedziskami, hamakami i leżakami oraz na stworzenie 
placu zabaw w formie nieingerującej w przestrzeń i nawiązującej do 
zagospodarowania terenu.  
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 II. Spotkanie z mieszkańcami w Parku Tysiąclecia 
16 września 2015 r. (środa) w godz. 16:00 – 18:00  w Parku Tysiąclecia 
odbyło się spotkanie plenerowe z mieszkańcami na temat 
zagospodarowania parku.  W spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 30 osób) 
  - przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu oraz 
Wydziału Środowiska i Zieleni i Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji UMT. 
 
Przy namiocie rozłożone były rysunki przedstawiające koncepcje zmian 
parku. Uczestnicy spotkania opiniowali zaprezentowane propozycje 
oraz przedstawiali własne propozycje rozwiązań, które były notowane 
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przez urzędników. 
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na potrzebę 
urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej nawierzchni 
na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 
Oceniali pozytywnie także propozycje większych inwestycji jak 
rewitalizacja fosy, odsłonięcie rawelinu czy budowa ścieżki 
historycznej i przyrodniczej.  
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III. Spotkanie z mieszkańcami w Parku Glazja 
 
17 września 2015 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00  w Parku Glazja 
przy ul. Waryńskiego odbyło się spotkanie plenerowe z mieszkańcami 
na temat zagospodarowania parku.  W spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 40 osób) 
 -  przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu oraz 
Wydziału Środowiska i Zieleni i Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji UMT. 
 
Przy namiocie rozłożone były rysunki przedstawiające koncepcje zmian 
parku. Uczestnicy spotkania opiniowali zaprezentowane propozycje 
oraz przedstawiali własne propozycje rozwiązań, które były notowane 
przez urzędników. 
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na potrzebę 
urządzenia nowoczesnego placu zabaw oraz strefy wypoczynkowo-
rekreacyjnej dla dorosłych użytkownik. Niemal wszyscy jednocześnie 
podkreślali konieczność zachowania tej enklawy zieleni w możliwie 
naturalnej formie.  
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IV. Spotkanie z mieszkańcami w Grębocinie nad Strugą 
 
19 września 2015 r. (sobota) w godz. 10:00 – 12:00  w Grębocinie nad 
Strugą odbyło się spotkanie plenerowe z mieszkańcami na temat 
zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi Toruńskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsca przy jazie w Grębocinie.  W spotkaniu 
uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 20 osób), 
 - przedstawiciele Wydziału Środowiska i Zieleni oraz Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. 
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Przy namiocie rozłożone były rysunki przedstawiające koncepcje zmian 
terenu wzdłuż Strugi oraz wizualizacja zmian przy jazie w Grębocinie. 
Uczestnicy spotkania opiniowali zaprezentowane propozycje oraz 
przedstawiali własne propozycje rozwiązań, które były notowane przez 
urzędników. 
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na potrzebę 
oczyszczenia brzegów Strugi z zalegających śmieci, leżących pni oraz 
wycięcia nadmiernie rozrośniętych samosiejek, aby odsłonić brzeg i 
udostępnić go spacerującym. Ważnym tematem były także kwestie 
zabezpieczenie istniejących i planowanych w tym miejscu inwestycji 
przed dewastacją. 
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V. Spotkanie z mieszkańcami przy stawie Kaszownik 
 
21 września 2015 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 12:00  w 
Grębocinie nad Strugą odbyło się spotkanie plenerowe z mieszkańcami 
na temat zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi Toruńskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem stawu Kaszownik wraz z otoczeniem.  W 
spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 30 osób), 
 -  - przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu oraz 
Wydziału Środowiska i Zieleni i Wydziału Komunikacji Społecznej i 
Informacji UMT. 
 
Przy namiocie rozłożone były rysunki przedstawiające koncepcje zmian 
terenu wzdłuż Strugi oraz wizualizacja zmian przy Kaszowniku. 
Uczestnicy spotkania opiniowali zaprezentowane propozycje oraz 
przedstawiali własne propozycje rozwiązań, które były notowane przez 
urzędników. 
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na potrzebę 
oczyszczenia brzegów Strugi z zalegających śmieci, leżących pni oraz 
wycięcia nadmiernie rozrośniętych samosiejek, aby odsłonić brzeg i 
udostępnić go spacerującym. Ważnym tematem były także kwestie 
zabezpieczenie istniejących i planowanych w tym miejscu inwestycji 
przed dewastacją. 
 
 
VI. Konsultacje internetowe 
Do 25 września 2015 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Dla ułatwienia kontaktu osoby chcące wyrazić swoją 
opinię mogły również skorzystać z ankiety internetowej. Z tej 
możliwości skorzystało 19 osób.  
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Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl),  
usługa Toruń SMS, 
mailing do organizacji pozarządowych,  
plakaty, które zostały zamieszczone:  
- na słupach ogłoszeniowych w całym mieście oraz w miejskich 
tramwajach i autobusach, 
- na klatkach schodowych bloków zlokalizowanych w sąsiedztwie 
terenów zieleni, 
- w szkołach  zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów zieleni , 
- w innych punktach handlowo- usługowych oraz miejscach 
użyteczności publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie 
konsultowanych terenów zieleni.  

 

 

 

 

Koszt 

Koszt organizacji cyklu konsultacji społecznych na temat 
zagospodarowania terenów zieleni w Toruniu obejmował następujące 
wydatki: zaprojektowanie i wydruk plakatów konsultacyjnych, 
ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych oraz w pojazdach 
komunikacji miejskiej, zakup produktów spożywczych na 5 spotkań 
konsultacyjnych, zakup gadżetów promocyjnych rozdawanych 
uczestnikom 5 spotkań konsultacyjnym, usługa transportowa podczas 
5 spotkań konsultacyjnych. Łączny koszt cyklu konsultacji wyniósł 
10 000 zł brutto.  

 

 

 

Uwagi 

 
Podczas spotkań organizowanych w ramach konsultacji pojawiło się 
wiele ciekawych propozycji zagospodarowania terenu. Osoby, które 
nie mogły uczestniczyć w spotkaniach, miały możliwość przesłania 
swoich uwag drogą elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało 
19  mieszkańców. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
1. Uwagi dotyczące terenów zieleni w otoczeniu Muzeum 
Etnograficznego  
2. Uwagi dotyczące terenów zieleni w Parku Tysiąclecia 
3. Uwagi dotyczące terenów zieleni w Parku Glazja (przy ul. 
Waryńskiego) 
4. Uwagi dotyczące terenów zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej  
g) ujście Strugi Toruńskiej przy Moście Piłsudskiego 
f) ujście Strugi Toruńskiej na wysokości ul.  Wola Zamkowa 
e) teren przy ul. Dominikańskiej 
d) teren przy Rondzie Elany (w rejonie ul. Chrzanowskiego) 
c) teren przy stawie Kaszownik 
b) teren na osiedlu Chrobrego (w rejonie ul. Wojska Polskiego) 
a) teren przy JAZ w Grębocinie (w rejonie ul. Przeskok) 
5. Uwagi natury ogólnej. 
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Uwagi 

1. Uwagi dotyczące terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Szlak kulturowy Twierdzy Toruń wraz z odsłoniętą elewacją schronu podwalinowego 

może się znaleźć także w pierwszej koncepcji. 

 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

2. Skwer Kolberga na potrzeby Muzeum mnie nie przekonuje ponieważ muzeum ma 

większy plac i amfiteatr tuż obok na swoim terenie. 

 

Proponowany w koncepcji Skwer im. Oskara Kolberga (plac 

rekreacyjny) ma służyć wszystkim użytkownikom terenu, nie zaś 

wyłącznie muzeum; koncepcja zakłada, że działania muzeum mogą 

wychodzić poza „strefę ogrodzoną” jako element edukacji 

interaktywnej - terenowej 

3. W żadnym z projektów nie połączono Alei Solidarności z terenem zieleni, a teraz gdy 

jest tam tak wiele przystanków, można zaproponować więcej ławek, nietypowych 

siedzisk, miejsc dla grupek np. młodzieży i wszystko to wkomponować w otaczającą 

zieleń. Toruń potrzebuje nowoczesnych mebli miejskich! 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

4. Formy ziemne pokryte darnią moim zdaniem wcale nie nawiązują do fortecznej historii 

terenu ani kształtem ani tym bardziej lokalizacją; w pobliżu arsenału powinna stanąć 

tablica z opisem i planem Bastionu V 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji – przyjęcie 

innej formy zaznaczenia w terenie fortecznej historii (zamiast form 

ziemnych np. tablice informacyjne jako element spójnej 

identyfikacji wizualnej i informacji). 

5. Teren za pomnikiem żołnierzy wyklętych bardziej pasuje na miejsce kameralnych 

koncertów letnich nie wymagających nagłośnienia, schodki tworzą "scenę" a opleciona 

zielenią pergola przesłonę dla "zaplecza sceny", wystarczy kilka ławek, trochę trawy i 

mamy widownię, jeszcze między takim amfiteatrzykiem a ulicą powinna stanąć ściana 

zieleni, np. żywopłot grabowy.  

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji – forma 

tego placu sprzyja organizacji różnorakich wydarzeń kulturalnych; 

propozycja projektowa nie wyklucza podejmowania takich lub 

podobnych działań na wskazanym terenie. 

6. Bardzo podoba mi się pomysł wyznaczenia żywopłotami planu kościoła św. Wawrzyńca, 

ale też powinna stanąć tablica informacyjna.  

Zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, wyznaczenie 

żywopłotem planu kościoła Św. Wawrzyńca wiązałoby się z kolizją z 

ruchem pieszych, dlatego rekomenduje się w tym miejscu 
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zastosowanie różnicy kolorystycznej nawierzchni płaskiej i 

podkreślenie oświetleniem posadzkowym przebiegu fundamentów 

tego dawnego obiektu. 

7. Nie robiłabym sadzawki czy tam oczka wodnego w miejscu dawnego pomnika 

"wdzięczności", po pierwsze nie wiadomo co tam ziemia jeszcze kryje, po drugie tu stał 

jednak pomnik upamiętniający żołnierzy-ludzi nie ważne spod jakiego koloru flagi; 

okazały prostokątny ogródek kwiatowy nawiązujący do wiejskiego ogródka byłby tu 

bardziej odpowiedni; przecież to skwer Oskara Kolberga. 

Przewiduje się lokalizację klombu z kompozycją roślinną bądź 

oczko wodne. 

8. Sadzawkę proponowałabym umiejscowić w południowo wschodnim narożniku skweru, 

u zbiegu ulic Uniwersyteckiej i Wałów; oczywiście trzeba teren oddzielić kurtyną zieleni 

od ulic.  

Brak możliwości zastosowania w koncepcji takiej propozycji z 

uwagi na lokalizację konkretnych form aktywności w strategicznych 

miejscach na terenie skweru, wynikających z przeprowadzonych 

badań - analiz krajobrazowych (oczko wodne, fontanna  bądź 

sadzawka powinny być zlokalizowane w miejscach ważnych i 

atrakcyjnych dla użytkowników zieleńca, podkreślających ich 

charakter). 

9. Proponowałabym także postawienie tablicy informującej o budynku fortecznym, 

zajmowanym obecnie przez Muzeum i powiązanej z nim nieistniejącej Bramie 

Chełmińskiej.  

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

10. Pomysł z czasowymi wystawami planszowymi doskonały. Mógłby być to roczny cykl 

zdjęć archiwalnych z Torunia, nawiązujący do kolejnych ważnych dat, np. pochody 1 

Maja, czas okupacji, Toruń podczas pierwszego i drugiego panowania pruskiego itd., 

powodzie w Toruniu, wysychająca Wisła, spławy drewna, żegluga na Wiśle itp.  

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

11. Żadnych tablic, stelaży. Postulat niezgodny z wytycznymi Zamawiającego i sugestiami 

MPZP. 

12. Odsłonić fundamenty kościoła św. Wawrzyńca, ewentualnie przykryć je przezroczystą 

nawierzchnią. 

Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na stan i 

etap prac archeologicznych. 

13. Wyeksponować fundamenty kościoła św. Wawrzyńca, np. żywopłotem. Odsłonięcie 

fundamentów nie jest właściwe, z uwagi na to, że w tym samym miejscu później 

Zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, wyznaczenie 

żywopłotem planu kościoła Św. Wawrzyńca wiązałoby się z kolizją z 
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zlokalizowane inne budynki (baraki dla żołnierzy). odsłaniając fundamenty do końca nie 

wiemy, z jakimi pozostałościami mamy do czynienia i możemy wprowadzić 

mieszkańców w błąd. 

ruchem pieszych, dlatego rekomenduje się w tym miejscu 

zastosowanie różnicy kolorystycznej nawierzchni płaskiej i 

podkreślenie oświetleniem posadzkowym przebiegu fundamentów 

tego dawnego obiektu. 

14. Postawienie siłowni zewnętrznej przy Al. Solidarności lub na skrzyżowaniu ul. Wały gen. 

Sikorskiego i ul. Uniwersyteckiej. 

Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 

badań  - analiz krajobrazowych. 

15. Lokalizacja wybiegu dla psów i kotów lub toalety dla psów i kotów. Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 

badań  - analiz krajobrazowych (wybieg dla psów istnieje w 

niedalekim sąsiedztwie skweru, w pobliżu dworca PKS). 

16. Przewidzieć w projekcie stojaki na rowery. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

17. Potrzeba więcej ławek naprzeciwko CK Jordanki. Powinny to być różnego rodzaju 

siedziska ustawione w sposób zachęcający do integracji pomiędzy mieszkańcami. 

Ciekawym rozwiązaniem są ławki na sprężynach, umożliwiające użytkownikom bujanie 

się. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji ławek i 

siedzisk we wskazanym miejscu. 

18. Zmiana układu tablic ekspozycyjnych zaplanowanych przy ciągu pieszym wzdłuż Al. 

Solidarności. Powinien to być taki układ, aby zmuszał przechodniów do przechodzenia 

pomiędzy tablicami. 

Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 

badań  - analiz krajobrazowych (tego rodzaju układ tablic 

ekspozycyjnych koliduje z funkcją obszaru, w dużej mierze 

podporządkowanemu ruchowi pieszych i rowerzystów). 

19. Zaplanować kawiarnię plenerową. Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

powielenie funkcji (istniejący budynek usługowy z funkcją małej 

gastronomii znajduje się na terenie zieleńca – w pobliżu Al. 

Solidarności). 

20. Konieczne są dodatkowe nasadzenia i kwiaty, także więcej pergoli. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

21. Zaplanować plac zabaw w formie nie ingerującej w przestrzeń, nawiązującej do 

zagospodarowania terenu.  

Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 



   
 

 
 

17 

badań  - analiz krajobrazowych. 

22. Obecnie na tym terenie dzieci często rozpinają pomiędzy drzewami liny, po których 

chodzą. Można byłoby ten pomysł podchwycić przy planowaniu kreatywnego placu 

zabaw.  

Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 

badań  - analiz krajobrazowych. 

23. Na murku przy Placu NOT dobrze byłoby zaplanować drewniane ławki. Postulat poza zakresem rzeczowym koncepcji. 

24. Lokalizacja fontanny na skwerze na skrzyżowaniu ul. Uniwersyteckiej i ul. Wały gen. 

Sikorskiego. 

Brak możliwości zastosowania w koncepcji takiej propozycji z 

uwagi na lokalizację konkretnych form aktywności w strategicznych 

miejscach na terenie skweru, wynikających z przeprowadzonych 

badań - analiz krajobrazowych (oczko wodne, fontanna  bądź 

sadzawka powinny być zlokalizowane w miejscach ważnych i 

atrakcyjnych dla użytkowników zieleńca, podkreślających ich 

charakter). 

25. Zaplanować ścieżkę edukacyjną o historycznych obiektach w tym miejscu, z tablicami 

informacyjnymi. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji (warianty 

1 i 2 zakładają takie działanie). 

26. Usunąć z koncepcji nasypy ziemne oraz wały pomiędzy drzewami. jeżeli nie jesteśmy w 

stanie odtworzyć rzeczywistych rozmiarów urządzeń fortyfikacyjnych, które historycznie 

się w tym miejscu znajdowały, to lepiej zamiast tego postawić tablicę informacyjną. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji – przyjęcie 

innej formy zaznaczenia w terenie fortecznej historii (zamiast form 

ziemnych np. tablice informacyjne jako element spójnej 

identyfikacji wizualnej i informacji). 

27. Rozkład jazdy autobusów powinien też zostać umieszczony z drugiej strony 

przystanków, z uwagi na wąski chodnik i niedostateczna ilość miejsca przed 

przystankami. 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

28. Zaplanować przewijak dla niemowląt w toalecie zlokalizowanej w punkcie handlowo-

usługowym. Przewijak powinien być dostępny zarówno w damskiej jak i w męskiej 

toalecie. 

Postulat poza zakresem rzeczowym koncepcji 

29. Zaplanować ścieżkę rowerową i nawierzchnię dla rolkarzy biegnącą wzdłuż Al. 

Solidarności.  

Brak możliwości zastosowania w koncepcji takiej propozycji z 

uwagi na znaczne różnice wysokościowe terenu 

30. Ustawić 2 mini tężnie. Brak możliwości zastosowania w koncepcji ze względu na 

reprezentacyjny charakter skweru wynikający z przeprowadzonych 
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badań  - analiz krajobrazowych. 

31. Ścieżka biegnąca przez teren dawnego kościoła św. Wawrzyńca. W koncepcji zostały zaplanowane ścieżki opasujące historyczny 

teren kościoła.  

32. Pomnik żołnierzy wyklętych powinien być przeniesiony w inne miejsce, ponieważ 

estetycznie nie wpisuje się w to miejsce. 

Postulat poza zakresem rzeczowym koncepcji 

33. Na skwerze przy Muzeum Etnograficznym od strony Al. Solidarności zaplanować strefę 

wypoczynku z różnego rodzaju siedziskami, stołami szachowymi i warcabowymi, 

sezonowo rozkładanymi hamakami i leżakami. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

34. Należy przewidzieć w projekcie pojemniki na wyrzucanie psich odchodów oraz 

dystrybutory woreczków do sprzątania po psach. ważne jest to, aby teren był czysty. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

35. Stelaż ekspozycyjny przy wejściu do Muzeum Etnograficznego od strony ul. Wały gen. 

Sikorskiego powinien być zlokalizowany na stałe. Stelaż ekspozycyjny przy ciągu 

pieszym wzdłuż Al. Solidarności powinien być dłuższy, na większa liczbę tablic. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

36. Urządzenie części terenu i nadanie nazwy (od strony ul. Wały gen. Sikorskiego) skweru 

Oskara Kolberga jako miejsce aktywności organizowanej przez Muzeum Etnograficzne 

oraz szkoły muzyczne (etno skwer): 

- wkomponowanie w nawierzchnię wzorów piaskowych nawiązujących do tradycji 

ludowych, 

- zbiornik wodny (oczko wodne) umożliwiający działania edukacyjne o zwyczajach 

ludowych i zabawy skierowane do dzieci, 

- przewidziana powierzchnia do tańca na placu, 

- ławka muzyczna (dżwiekowa), 

- stelaż ekspozycyjny przed Muzeum Etnograficznym jako trwała konstrukcja. 

Możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań 

zagospodarowania w ostatecznej wersji koncepcji. Jednakże, 

nadanie sugerowanej nazwy skweru jest poza zakresem 

rzeczowym koncepcji i wymaga odrębnego tryby 

administracyjnego. 

37. Strefa gier na osi wejścia do Muzeum Etnograficznego: 

- na murawie i nawierzchniach wkomponowanych w murawę (gra w klasy, dołki do gry 

w świnkę, stolik do cymbergaja), 

- hamaki sezonowe, gumy do grania pomiędzy drzewami 

Pomysł częściowo do ewentualnego rozważenia przez 

Zamawiającego. Należy pamiętać o reprezentacyjnym charakterze 

skweru. 

38. Oznaczenie podziemnego tunelu łączącego skwer z Arsenałem. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 
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39. W koncepcji nie uwzględniono istniejących pomników. Koncepcja nie zakłada zmiany lokalizacji wzmiankowanych 

pomników – kamieni z tablicami; elementy te nie kolidują z 

propozycjami projektowymi. 

40. Propozycja odzwierciedlenia zarysu fundamentów kościoła św. Wawrzyńca w postaci 

murów, nie żywopłotu. 

Brak możliwości zastosowania w koncepcji z uwagi na kolizję 

lokalizacji reliktów kościoła z ważnym ciągiem komunikacyjnym. 

41. Prośba o rozważenie zaprojektowania dojazdu dostawczego do piekarni - od 

strony ul. Al. Solidarności (od pierwszego chodnika biegnącego przy saloniku 

prasowym; dotychczas, samochód dostawczy porusza się wzdłuż 1 z głównych 

alejek od ul. Uniwersyteckiej, na której planowany jest ciąg pieszo-rowerowy, 

stwarzając tym samym niebezpieczeństwo, zarówno dla przechodniów, jak i 

dostawców);  

 

Ewentualność rozważenia projektu dojazdu dostawczego w 

ostatecznej wersji koncepcji. Lokalizacja jednak będzie 

zdeterminowana uwarunkowaniami wynikającymi m.in. z 

projektów już zrealizowanych. Należy pamiętać, że Aleja 

Solidarności została przebudowana przy udziale środków unijnych i 

obowiązuje zachowanie 5-letniej trwałości tego projektu (tj. braku 

możliwości modernizacji łącznika ulicy z sugerowaną częścią terenu 

zieleni). Możliwe jest jednak takie zaprojektowanie głównych 

alejek zieleńca, aby możliwy był mniej niż dotychczas kolizyjny, 

tymczasowy wjazd pojazdów do 3,5 tony, np. na potrzeby 

dostawcze, czy bieżącego utrzymania zieleni, w tym m.in. 

odśnieżania. 

42. Wzdłuż ww. chodnika przy saloniku prasowym doprojektować 2-4 stojaki rowerowe + 

kolejne 2-4 przy istniejących już stojakach (teren zieleni na wschód, tj. po prawej stronie 

piekarni, tam gdzie mieszkańcy proponują powiększenie strefy wypoczynkowej);  

 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

43. W obrębie wspomnianej projektowanej strefy wypoczynkowej, proponuje się 

ustawienie wygodnych stałych siedzisk, stołów szachowych i odpowiednie 

przygotowanie podłoża pod leżaki 

 Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

44. 1.Ziemne, trójkątne nasypy, które nawiązywać mają do istniejącego wcześniej bastionu, 
elementów fortyfikacji – tak wysokie, około 2 metrowe nasypy będą „zagracać 
przestrzeń, która i tak pełna jest już w zasięgu wzroku latarń – oczywiście niezbędnych, 
słupów trakcyjnych itp. Poza tym, takie trójkątne nasypy niestety społeczeństwu 
niczego nie powiedzą i nie będą kojarzyć się z fortyfikacjami. 

1., 2., 3. - > Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 
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2.Tak samo takie trójkątne nasypy z pewnością będą często udeptywane, niszczone 
przez wspinających się na nie ludzi. I nie, nie dzieci, tylko tłumy dorosłych, którzy 
wracając wieczorową porą będą się na nie wspinać „dla rozrywki”, tak jak wieczorową 
porą bez namysły wskakują na Osiołka stojącego na Rynku, robiąc sobie przy okazji 
krzywdę tu i ówdzie. 
3.Tak wysokie nasypy, przez to, że mogą stanowić pewną osłonę, wysokością 
przewyższającą człowieka, zapewne staną się niestety miejscem załatwiania potrzeb 
fizjologicznych, tak jak dzieje się to i teraz w wyższych krzakach, co mogę „podziwiać” 
bardzo często, gdyż właśnie obok muzeum Etnograficznego idę codziennie do pracy i z 
niej wracam. Na pewno nie jestem za tym, by istniejące tam już wysokie krzaki z tego 
powodu usuwać, ale nie potrzeba takich miejsc więcej. To, że jest bardzo ładny szalet 
miejski kilka metrów dalej nie rozwiązuje tej sprawy. Dla niektórych 2 zł przydają się na 
co innego. 
4.Jedna z Pań projektantek podczas konsultacji, sugerowała, że ziemne kwadraty wzdłuż 
ulicy Solidarności, obsadzone jednym gatunkiem kwiatów i tworzące plamy barwne, są 
nudne i proponowała różnorodną luźno rosnącą roślinność. Zdaję sobie sprawę, że 
obecnie są tego typu trendy w przestrzeniach miejskich, ale należałoby spojrzeć na to z 
perspektywy tradycji tego miejsca, może nie bardzo starej tradycji, ale 
kilkudziesięcioletniej. Wiem od osób mieszkających w Toruniu od urodzenia, i starszych 
wiele ode mnie, że tego typu kwadraty jednokolorowych kwiatów istnieją tam właśnie 
od kilkudziesięciu lat. Żadna z osób, które o to spytałam, nie stwierdziła, by kwiaty te 
były nudne, a wręcz odwrotnie, wszystkim się to podoba, tak samo jak podoba się to 
moim znajomym z innych miast, którzy odwiedzają Toruń. Zachowując takie plamy 
barwne, dodajemy koloru do i tak szaro-zielonej  przestrzeni. Dodatkowo, te plamy 
koloru operują w płaszczyźnie i nie zakłócają ani kolorystyki i wizualnego odbioru bryły 
Arsenału należącego do Muzeum, ani nie będą zakłócać bryły i kolorystyki nowo 
powstającej sali na Jordankach. Natomiast tradycja tych kolorowych kwadratów jak i 
pozytywny odbiór ich przez mieszkańców, ma tu duże znaczenie. 
5.Można co roku przy każdym z kolorowych kwietnych kwadratów umieszczać tabliczki 
z informacjami o danej roślinie – niewielkie a trwałe – byłaby to też jakaś forma 
edukacji. 
6.Ławki – należałoby wziąć pod uwagę możliwość ustawienia ich tak, aby większa grupa 
osób znających się – 3-6 osób,  mogła siedzieć widząc się nawzajem – spędzać czas na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. -> Koncepcja zakłada rekompozycję układu zieleńca, w oparciu o 

przeprowadzone analizy krajobrazowe (historyczną, kulturową, 

funkcjonalno-komunikacyjną i przyrodniczo-kompozycyjną); analizy 

te wytyczają założenia  projektowe obszaru objętego 

opracowaniem, czyli tzw. wytyczne ochronne i wytyczne 

kierunkowe  działań; część analityczna projektu wskazuje 

historyczne i współczesne wartości terenu, zarówno te czytelne jak 

i nieczytelne w krajobrazie; sugerowane w koncepcji zmiany 

obecnie istniejących poszczególnych elementów krajobrazu 

pozostają w ścisłej relacji z całym obszarem – jego układem 

urbanistycznym,  kompozycjami zieleni, elementami małej 

architektury a także terenów sąsiadujących Jordanek i nowo 

powstającego obiektu – „CKK Jordanki”; projekt zakłada takie 

przekształcenia terenu, które będą nawiązywać zarówno do 

historycznego budynku arsenału (siedziby Muzeum 

Etnograficznego) jak i nowoczesnej bryły hali na Jordankach, co 

prowadzi do określonej decyzji projektowej, czyli próby 

„pogodzenia” tych różnych form i wizualnego ich scalenia; 



   
 

 
 

21 

rozmowie – lepiej rozmawia się na ławkach gdy widzi się twarz swojego rozmówcy – niż 
gdy siedzi się w jednym rzędzie. Oczywiści pojedyncze ławki dla 2-3 osób też należy 
zachować. 
7.Co do zaakcentowania fundamentów kościoła – może zamiast żywopłotu – wyciągnąć 
w górę murki, ceglane – kamienne – i na nich umieścić „labirynt” ławek – koniecznie z 
drewnianymi siedziskami. Kamienne siedziska, a tym bardziej metalowe nie są 
zachęcające do siadania – SA albo lodowate, albo nagrzane – a celem chyba tych 
wszystkich koncepcji jest to, by ludzi przyciągnąć i zatrzymać, by przysiedli na trochę. 
Można połączyć zarys fundamentów zaakcentowany murkiem i przeplątać go 
żywopłotem. Podobnie można zaznaczyć zarys fortyfikacji: murek – żywopłot – murek, a 
na nich umieścić ławki i tablicę informacyjną, że ustawienie ławek powtarza zarys 
dawnych fortyfikacji. 
8.Bardzo podoba mi się pomysł sadzawki w okolicy obecnego pomnika Żołnierzy 
Wyklętych. Niestety sam problem pomnika – bez jakichkolwiek podtekstów 
politycznych –pomnik  jest po prostu brzydki. Bardzo brzydki – i jest to bardzo 
powszechna opinia. 
9.W okolicy pomnika i planowanej sadzawki znajdują się schodki prowadzące w stronę 

budynku arsenału – może mały amfiteatr, kameralny, dla licznych grajków, studentów, 

by było miejsce gdzie z własnej, oddolnej inicjatywy ktoś może stanąć i grać. 

proponowane w koncepcji nowe kompozycje zieleni niskiej – 

rabatowej mają różnić się od form zastanych, ale nieznacznie; 

jednogatunkowe kwietniki zastąpione będą kompozycjami kilku-

gatunkowymi, o wielobarwnej kolorystyce i subtelnych wariacjach 

wysokościowych, pozostając jednak wciąż rabatami bylinowymi 

 

5. Koncepcja przyjmuje wytyczenie szlaku kulturowego o 

charakterze edukacyjnym. Zbyt duża ilość tablic informacyjnych 

może zaburzyć estetykę i reprezentacyjny charakter terenu zieleni. 

Nie jest to zatem pożądane. 

 

6. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

 

7. Brak możliwości zastosowania w koncepcji z uwagi na kolizję 

lokalizacji reliktów kościoła z ważnym ciągiem komunikacyjnym 

 

8. Postulat poza zakresem rzeczowym koncepcji 

 

9. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 
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2. Uwagi dotyczące terenów zieleni w Parku Tysiąclecia 

 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Propozycja budowy strefy zabaw i wypoczynku dla mieszkańców osiedla Stawki Park 

Tysiąclecia, teren zielony od strony ul. Kniaziewicza, w odległości ok. 150 m od ul. 

Łódzkiej. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

Strefa zabaw została uwzględniona przez Zamawiającego w 

zakresie rzeczowym koncepcji. 

2. Propozycja budowy i modernizacja oświetlenia w Parku Tysiąclecia na Stawkach. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

3. Propozycja nasadzeń nowych drzew w miejscach gdzie wichura dokonała zniszczeń. 

 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

4. Propozycja oczyszczenia fosy przyczółku. Jak by się udało to odnowić to miejsce, 

wybudować np. jakiś mostek, może z wypożyczalnią rowerów wodnych. 

 

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. Dodatkowo, koncepcja będzie 

zawierała rekomendacje dot. zasad zarządzania oraz 

sposobów utrzymania czystości i porządku na tym terenie. 

5. Propozycja wykorzystania opuszczonego domku w środku parku i stworzyć w tym 

miejscu muzeum fortyfikacji toruńskich opisując historię przyczółku mostowego, 

historię parku, dzielnicy stawki itp. Wybudować jako kontynuację tego muzeum ścieżkę 

edukacyjno-przyrodniczą dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.  

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

wykorzystania pustostanu usytuowanego na działce 

geodezyjnej nr 104 – obręb 65, przy ul. Wołczyńskiego 2/8 

na cele sanitarno-gospodarcze. 

6. Ścieżka rowerowa przez główną alejkę. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

7. Odnowić wszystkie alejki i wybudować oświetlenie parku z prawdziwego zdarzenia, aby 

zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i przechodzących przez niego dzieci 

uczęszczających do tut. szkoły, przedszkola.  

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

8. Zarybić staw Felek i fosę przyczółku. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

9. Przydałyby się ścieżki tak przygotowane, aby mogli z nich korzystać także rolkarze! 

(jazda tylko rekreacyjna, bez wyczynów) - obok spacerowiczów. To także forma 

fizycznej aktywności, w każdej grupie wiekowej. A do tego łatwiejsza "w 

przygotowaniu" niż urządzenia sportowe - do używania tylko przez kilka osób 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 
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jednocześnie. 

10. Mostek prowadzący z parku do rawelinu będzie trudny do wykonania przy zachowaniu 

oryginalnej wysokości. Różnica wysokości wynosiłaby wówczas 10 m. Zamiast tego 

można przewidzieć schody dla pieszych prowadzące na rawelin. 

Brak możliwości zastosowania wyłącznie schodów 

terenowych z uwagi na zasady kształtowania form ziemnych 

i konstrukcji mostowych; proponowane w wariantach 1 i 2 

rozwiązanie, umożliwiające dostęp do rawelinu, uwzględnia 

lokalizację zarówno mostu jak i schodów terenowych 

11. W strefie wypoczynkowo-rekreacyjnej zaplanowanej od strony ul. Kniaziewicza 

powinien znaleźć się drugi plac zabaw. Oba place zabaw powinny być nowoczesne, z 

bezpieczna nawierzchnią i z ciekawymi urządzeniami rozwijającymi kreatywność dzieci. 

Niektóre urządzenia mogłyby nawiązywać do historii terenu, np. tyrolka z domkiem, 

który architektonicznie nawiązywałby do budowli fortyfikacyjnych 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

Można rozważyć zaprojektowanie elementów rekreacji 

analogicznych do rozwiązań istniejących na Barbarce. 

12. Oświetlenie (zabytkowe) i monitoring w parku, aby zwiększyć bezpieczeństwo. 

Oświetlenie mogłoby mieć panele fotowoltaiczne lub wiatraki. 

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji; rozwiązania szczegółowe dotyczące 

specyfikacji technicznych poszczególnych elementów 

oświetlenia nie stanowią etapu opracowania koncepcyjnego 

13. Park powinien być ogrodzony i zamykany na noc. Możliwość fragmentarycznego zastosowania w ostatecznej 

wersji koncepcji, na obszarach intensywniej 

zagospodarowanych. 

14. Przewidzieć w koncepcji domki dla jeży. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji  

15. Park powinien być regularnie sprzątany ze śmieci i zalegających liści. Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni. 

16. Nawierzchnia na alejkach parkowych powinna być położona nowa, równa, 

umożliwiająca poruszanie się również z wózkami i na rolkach. Jeżeli na ul. 

Woyczyńskiego będzie bruk, to równolegle powinna być przewidziana również 

alternatywna ścieżka o równej nawierzchni. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

17. W pobliżu szkoły warto zaplanować placyk do nauki jazdy rowerem dla dzieci. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

18. W parku powinny być toalety dostępne dla użytkowników, a w nich również przewijaki 

dla dzieci. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 
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19. Na mostku wzdłuż wałów powinny być poręcze, aby użytkownicy byli bezpieczni. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

20. Przewidzieć w koncepcji strefy cichego wypoczynku z różnego rodzaju siedziskami, 

sezonowymi leżakami. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

strefy cichego wypoczynku. Ze względu na 

niebezpieczeństwo dewastacji i kradzieży, leżaki mogą być 

przynoszone przez mieszkańców we własnym zakresie. 

21. Zabytkowy budynek willi komendanta poligonu (tzw. Generałówki) w parku powinien 

zostać przeznaczony na osiedlowy dom kultury, kawiarnię, sklepik, muzeum historii 

tego miejsca. 

Możliwość zaprojektowania obiektu pod funkcję społeczno-

kulturalną, do zrealizowania po uregulowaniu kwestii 

własnościowych. 

22. Od strony ul. Kniaziewicza nie lokalizować wybiegu dla psów z uwagi na bliskie 

sąsiedztwo budynków mieszkalnych. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

23. Fosa powinna zostać wyczyszczona. Zaproponowany mostek i wypożyczalnia sprzętu 

pływającego to bardzo dobry pomysł. 

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

24. W tzw. domku Baby Jagi przewidzieć funkcje użytkową dla użytkowników parku, np. 

toalety. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

wykorzystania pustostanu usytuowanego na działce 

geodezyjnej nr 104 – obręb 65, przy ul. Wołczyńskiego 2/8 

na cele sanitarno-gospodarcze. 

 

25. Przy płocie Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej powinno zostać zaplanowanych 

więcej miejsc parkingowych dla użytkowników parku. 

Nie dotyczy zakresu opracowania koncepcji 

26. Przewidzieć w koncepcji placyk piknikowo-kinowy (kino plenerowe). Wyznaczyć w tym 

celu również miejsca do grillowania. 

Możliwość zastosowania zostanie poddana analizie przy 

tworzeniu ostatecznej wersji koncepcji 

27. Przewidzieć w koncepcji więcej ławek i różnego rodzaju siedzisk. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

28. Pojedyncze urządzenia siłowni zewnętrznej oraz do zabawy dla dzieci mogłyby również 

być rozsiane wzdłuż ścieżki łączącej jedna strefę wypoczynkowo-rekreacyjną z drugą. 

Możliwość zastosowania zostanie poddana analizie przy 

tworzeniu ostatecznej wersji koncepcji 

29. Staw Felek powinien zostać zarybiony. Możliwość rozważenia w ostatecznej wersji koncepcji (do 

uzgodnienia z Zamawiającym) 

30. Obok placu zabaw znajdującego się przy ul. Podgórskiej powinno zostać zaplanowane Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 
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boisko do siatkówki.  

31. Ustawić 2 mini tężnie. Nie przewiduje się, ponieważ tego typu budowla nie 

wpisuje się w zabytkowy charakter parku. 

32. Brak jest porządnego placu zabaw, bo ten co jest jak na Toruń to jest śmieszny jak 

pomysłodawcy nie wiedzą co znaczy porządny zapraszam do Warszawy, na placu są 

zabawy interaktywne dla dzieci, małe dźwigi, wagi, wspinaczki linowe, tyrolki itp. Park 

to nie tylko elegancja i estetyka ale też miejsce zabaw dla dzieci. Brak jest też śmietnika 

dla psów od strony ul. Kniaziewicza. 

Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

postulatu o nadaniu nowej jakości architektonicznej i 

estetycznej terenowi placu zabaw oraz o zwiększeniu ilości 

pojemników na odchody zwierzęce 

33. Wariant nie ma znaczenia, bo są one bardzo podobne. Ważne kwestie to: 
1. strefy aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych - dobrze opracowane 
koncepcyjnie, dużo fajnych, ciekawych, rozwijających urządzeń zamiast nędznego placu 
zabaw, jaki jest teraz. Koncepcja powinna być atrakcyjna wizualnie, ten park ma swoje 
militarne korzenie, może nawiązać tu do takiej estetyki? 
2. bardzo przydałaby się wiata edukacyjna dla prowadzenia zajęć dydaktycznych w 
parku (obecność szkoły, przedszkola, klubów w bliskim sąsiedztwie parku) - zwłaszcza, 
jeśli nie uda zrealizować się trudnej idei amfiteatru. 
3. nasadzenia - wzdłuż planowanej ścieżki ekologicznej lub w słonecznej części parku 
zlokalizowanie tzw. farmy motyli - nasadzeń roślin przyciągających różne gatunki motyli 
i innych owadów, co uatrakcyjni park (np. budleje i inne rośliny kwitnące) 
4. Toalety - z bieżącą wodą, przewijakiem i miejscem dla osób niepełnosprawnych, 
zlokalizowane w pobliżu miejsc rekreacji - placów zabaw i aktywności - bardzo nam tego 
brakuje! 
5. Zlokalizowanie stojaków rowerowych w pobliżu miejsc aktywności. 

1. Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

stref aktywności różnych grup wiekowych i grup 

zainteresowań. 

 

 

2.  Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

postulatu o lokalizacji wiaty (altany). 

 

3.  Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji 

postulatu o wprowadzeniu kompozycji roślin, wpisujących 

się w krajobraz ścieżki przyrodniczej. 

 

4.  Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 

 

5.  Możliwość zastosowania w ostatecznej wersji koncepcji. 
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3. Uwagi dotyczące terenów zieleni w Parku Glazja (przy ul. Waryńskiego) 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Brak stref ciszy i spokojnego wypoczynku w parku przy takim rozrzuceniu stref zabaw, 

treningów i boisk. 

Uwaga przyjęta, ostateczne zastosowanie zostanie poddane 

analizie uwzględniającej wszystkie zgłoszone uwagi. 

2. Obok punktu widokowego na najbardziej pofałdowanym terenie nie powinno się 

sytuować placu zabaw dla najmłodszych, a raczej wykorzystać walory terenu na parkour 

lub skatepark. 

 Możliwość rozważenia w ostatecznej wersji koncepcji 

terenu na parkur. 

3. W parku już jest strefa fitness w innym niż proponowane miejscu - po co wydawać 

nasze pieniądze na przenosiny? 

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego 

4. Wysokie i średnie skarpy zawsze były górkami saneczkowymi, a nawet narciarskimi dla 

najmłodszych. Warto to zostawić tylko z zabezpieczeniem przed wyjazdem na ulicę np. 

przez skierowanie zjazdu łukiem i zbudowanie nasypu ziemnego oddzielającego od 

chodnika i ulicy Szosa Lubicka. 

Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

5. Plac zabaw powinien być zmodernizowany, podzielony na strefę dla mniejszych i 

większych dzieci, z nawierzchnia poliuretanową, dostawić huśtawki wagowe, pajęczyny, 

urządzenia rozwijające kreatywność dzieci na wzór „fabryki piasku” z Piernikowego 

Miasteczka. Plac zabaw powinien być dostosowany do zagospodarowania terenu i mieć 

stonowana kolorystykę. 

Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

6. Przy placu zabaw powinno być zaplanowane tez miejsce do odpoczynku dla rodziców z 

małą kawiarnią. 

Nie przewiduje się zabudowy kubaturowej na terenie parku, 

zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. 

7. Do siłowni dostawić nowe urządzenia i stół do ping-ponga. Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

8. Wzdłuż alejki głównej powinno być więcej ławek, innego rodzaju siedzisk, a w samym 

parku sezonowe leżaki i hamaki. 

Ławki i siedziska są zaplanowane przez Zamawiającego. Do 

parku można przychodzić ze swoimi leżakami. Brak 

możliwości instalowania hamaków. 

9. Potrzebne jest oświetlenie i monitoring, zwłaszcza wzdłuż drogi rowerowej, którą 

rowerzyści przemieszczają się również po zmroku. Oświetlenie powinno być także 

Wszystkie wzmiankowane elementy są zaplanowane przez 

Zamawiającego. 
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skierowane na wybieg dla psów. 

10. Strefa rekreacyjna z placem zabaw i siłownią zaplanowana tylko w tym miejscu, w 

którym jest obecnie. Pozostała część parku powinna zachować swój naturalny, „dziki” 

charakter. Podczas realizacji koncepcji nie powinno się również wycinać drzew. 

Zaplanowana zostały przez Zamawiającego modernizacja 

placu zabaw. Będzie również rozważone doposażenie 

istniejącej siłowni. Obiekty pozostaną w obecnej lokalizacji. 

11. Utwardzona powinna być główna alejka oraz opaska wokół parku przebiegająca np. w 

dolnej części, wzdłuż ogrodzenia. Mogliby z tego korzystać również rolkarze. Pozostałe 

ścieżki żeby miały naturalny charakter. 

Kwestia udogodnień dla rolkarzy jest możliwa do 

przewidzenia. 

12. Przy głównej alejce postawić stojaki na rowery, w sąsiedztwie placu zabaw. Uwzględnione przez Zamawiającego. 

13. Altanka zadaszona do tańców i spotkań. Możliwość rozważenia zadaszonej altanki w ostatecznej 

wersji koncepcji, pod warunkiem otrzymania zgody służb 

konserwatorskich. Należy pamiętać bowiem, że teren Parku 

jest wpisany do rejestru zabytków, jako zadrzewienie 

porastające dawny stok bojowy Fortu Św. Jakuba i 

szczególnej ochronie podlega jego ukształtowanie terenu a 

więc możliwości wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy są 

bardzo ograniczone. 

14. Park powinien być ogrodzony, szczególnie wzdłuż ul. Waryńskiego, obok placu zabaw. 

Można by w tym celu zastosować żywopłot. 

Możliwość rozważenia żywopłotu w ostatecznej wersji 

koncepcji i przełożenie isniejącego chodnika bliżej terenu 

zieleni, na którym zlokalizowany jest plac zabaw, aby 

zapewnić mniejszą kolizję ruchu pieszych, w tym dzieci w 

szczególności, z przebiegiem istniejącej drogi rowerowej. 

15. W parku powinno być więcej kwiatów. Kiedyś rosły tam dzikie fiołki. Może przy rondzie 

zorganizować ogród różany. 

Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

16. Ścieżka zaplanowana wzdłuż ogrodzenia w wariancie II ma zbyt dużo „ostrych” krawędzi 

i betonowych uskoków, co będzie niebezpieczne dla użytkowników. 

Uwzględnione przez Zamawiającego. 

17. Wyciąć zarośla przy Forcie. Teren poza obszarem projektowym. 

18. Park powinien być bardziej zadbany, regularnie sprzątany z psich kup. Firma zajmująca 

się koszeniem trawy powinna stosować mniejszy sprzęt. W tej chwili używa dużego 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni Urzędu Miasta Torunia. 
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urządzenia, które przy koszeniu trawy na wzniesieniu „mieli wszystko razem z ziemią”, 

wykorzenia rośliny i powstają puste place. 

19. W parku powinno być więcej patroli Straży Miejskiej. Uwaga zostanie przekazana do Straży Miejskiej w Toruniu. 

20. Istniejący wybieg dla psów jest zbyt mały i nadaje się tylko dla małych psów. Powinien 

być również częściej sprzątany z psich odchodów. 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni Urzędu Miasta Torunia. 

21. Przy forcie nie powinno się niczego lokalizować. Obecnie wiele osób tam przesiaduje 

odpoczywając, opalając się lub medytując. Lokalizując tam cokolwiek, np. punkt 

widokowy utracimy ten charakter. 

Rozważany punkt widokowy  ma być obiektem do 

spokojnego wypoczynku. 

22. Punkt widokowy w formie zaproponowanej w koncepcjach jest niepotrzebny. j.w. 

23. Boisko jest potrzebne w okolicy/ nie jest potrzebne w okolicy (zdania podzielone). Jeśli 

już miałoby być zlokalizowane to w taki sposób, aby nie niwelować stoku, np. mogłoby 

być umieszczone na działce nr 27/1, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie fortu lub na 

działkach nr 3 i 2/2, położonych na tyłach terenu przy ul. Waryńskiego, który został 

sprzedany. Boisko powinno być mniejsze. Dobrym pomysłem byłoby boisko do piłki 

siatkowej, plażowej. 

Teren zieleni w Parku Glazja objęty pracami koncepcyjnymi 

obejmuje działkę nr 26/2 w obrębie 19. Z uwagi na to, że 

większość uczestników konsultacji zwracało uwagę na 

konieczność zachowania parku w naturalnym kształcie, z 

lokalizacją niewielkich stref rekreacyjnych w miejscu, gdzie 

obecnie znajduje się plac zabaw i siłownia, podjęto decyzję 

o rezygnacji z umieszczenia boiska w koncepcji 

zagospodarowania parku Glazja. 

24. Na stoku zamiast boiska powinny być miejsca piknikowe, sezonowe leżaki itp. j.w. 

25. Koncepcja powinna tez obejmować działkę o nr 27/1 położoną w bezpośrednim 

sąsiedztwie Fortu. 

Obszar opracowania został już określony. 

26. Pomnik anioła toruńskiego zamiast punktu widokowego. Bez związku z pracami projektowymi. 

27. Poprawić skrzyżowanie, aby nie było kolizji ul. Waryńskiego i Sobieskiego tak jak to ma 

miejsce obecnie, ponieważ stwarza to niebezpieczne sytuacje dla kierowców. 

Uwaga zostanie przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg. 
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4. Uwagi dotyczące terenów zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej 

a) teren przy JAZ w Grębocinie (w rejonie ul. Przeskok) 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Należy zadbać o istniejący kompleks boisk przy osiedlu TTBS – powierzyć go w 

zarządzaniu MOSiR, ogrodzić, regularnie kosić trawę na boisku. Obok skateparku 

mógłby być zlokalizowany także orlik. Potrzebne tam są także ławki i plac zabaw dla 

starszych dzieci, boisko do siatkówki. Teren jest często niszczony i dewastowany, 

dlatego należy zapewnić monitoring i częste patrole Straży Miejskiej i Policji, szczególnie 

w godzinach wieczornych i w wakacje. 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Sportu i Turystyki. 

2. Drzewka posadzone na osiedlu TTBS już są zniszczone. Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni. 

3. Teren powinien zachować naturalny charakter w możliwie największym stopniu. Jak 

najmniej betonu. Dlatego bardziej przyjazna wydaje się koncepcja nr 2, z kładkami 

drewnianymi. 

Elementy betonowe zostaną jedynie w konstrukcji 

istniejącego jazu, który powinien być odremontowany w 

obecnym kształcie. Pomosty drewniane pozostaną w 

wariancie, z korektą względem planowanej w MPZP drogi. 

4. Koncepcja powinna zostać poszerzona do mostu w ciągu ul. Przeskok  - brzegi na tym 

odcinku powinny zostać oczyszczone ze śmieci, powalonych drzew. Powinny zostać 

wycięte nadmiernie rozrośnięte samosiejki. 

Koncepcja dotyczy bezpośredniego otoczenia jazu Grębocin, 

więc postulat możliwy do przyjęcia w obrębie terenu 

projektowego. 

5. Teren objęty koncepcja powinien być również oświetlony i monitorowany,  uwagi na 

wysokie ryzyko dewastacji. 

Koncepcja zakłada wprowadzenie oświetlenia przy ławkach 

po stronie północnej. 

6. Potrzebne są ławki, różnego rodzaju siedziska. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

7. Zachować jak najwięcej zieleni. Jest uwzględnione w koncepcji, przy zastrzeżeniu 

niezbędnego uporządkowania zieleni istniejącej. 

8. Nie lokalizować na terenie objętym koncepcja wybiegu dla psów. Jeśli miałby być 

gdziekolwiek zlokalizowany to bliżej osiedla bloków, ponieważ tam mieszka najwięcej 

właścicieli psów. 

Koncepcja nie zakłada lokalizacji wybiegu dla psów. 

Dodatkowo, koncepcja będzie zawierała rekomendacje dot. 

zasad zarządzania oraz sposobów utrzymania czystości i 
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porządku na tym terenie. 

9. Marzy nam się na początek porządne posprzątanie okolic Strugi Toruńskiej po obu jej 

stronach (również w okolicy ul Dojazd i przejścia kładką na drugą stronę strugi), Ceg 

Toru, Tesco, przystanków autobusowych, po obu stronach chodników ul Olsztyńskiej, 

też przy blokach socjalnych (tony śmieci, opony, gałęzie, butelki itp); zrobienie 

trawników, przycięcie drzew i krzaków wdzierających się na chodniki. Przydałoby się 

odkryć całą Strugę Toruńską w tym obszarze, wyciąć te chaszcze po jej obu stronach, 

zrobić ławki, posadzić drzewa, krzewy ale przede wszystkim regularnie przycinać zieleń i 

sprzątać śmieci. Wiele osób spaceruje tu, biega, fajnie jakby powstały tu tereny typowo 

rekreacyjne. 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni. 
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b) teren na osiedlu Chrobrego (w rejonie ul. Wojska Polskiego) 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Warto przywrócić dawne mostki łukowe, które zachęcały osiedla z obu brzegów Strugi 

do korzystania z tego terenu i pozwalały być bliżej wody, a nie oddzielać rzeczkę od 

ludzi nasadzeniami i betonem. 

Koncepcja nie zakłada ingerencji w istniejące mostki nad 

Strugą, które w obecnym stanie zapewniają optymalne 

połączenie obu terenów nad rzeką. 

2. Zamiast ławek wzdłuż chodnika, propozycja budowy swobodnych siedzisk rozrzuconych 

wśród zieleni oraz w pobliżu terenów zabaw. 

Możliwe dodanie siedzisk rozrzuconych wśród zieleni, z 

jednoczesnym uwzględnieniem tradycyjnych ławek z 

oparciem dla osób starszych i rodziców z wózkiem 

dziecięcym. 

3. Propozycja lokalizacji stref fitness na obrzeżach, a nie wewnątrz lub na 1/3 terenu. Zaproponowana lokalizacja uwzględnia aktualne 

uwarunkowania terenu i otoczenia, i współgra z biegiem 

rzeki oraz zaproponowanych chodników. Lokalizacja stref 

fitness na obrzeżu obszaru opracowania byłaby niedogodna 

ze względu na bliskość bloków mieszkalnych 

4. Propozycja budowy chodników z nawierzchnią Hanse Grand, utworzoną po wydeptaniu 

ścieżek przez użytkowników. Propozycja budowy chodnik z nawierzchnią utwardzoną, 

prowadzącego z dwóch stron do placu dla maluchów, by dało się dojechać wózkiem. 

Propozycja budowy ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy, poprowadzonej w innym 

przebiegu niż chodniki. 

Możliwe jest uwzględnienie wykonania ścieżek z 

nawierzchni mineralnej Hanse Grand w śladzie istniejących 

ścieżek łączących chodnik przy Wojska Polskiego (wzdłuż 

bloków) z projektowaną ścieżką nad rzeką aż do ul. 

Batorego. 

5. Zaplanować miejsca do grillowania. Miejsca do grillowania mogą stanowić uciążliwość dla 

mieszkańców pobliskich bloków. Miejsca takie sprawdzają 

się lepiej na większych terenach zielonych. 

6. Zaplanować siłownię zewnętrzną i boisko do siatkówki, bo w pobliżu nie ma boiska. 
 

Teren zieleni zostanie wzbogacony o dodatkowe drobne 

elementy rekreacyjne, przy zachowaniu charakteru strefy 

ciszy i wypoczynku. 

7. Tylko plac do streetworkoutu, wyrzucić z koncepcji siłownię, bo jest niedaleko. 
 

Możliwe do rozważenia w w koncepcji. 
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8. Wybudować wybieg dla psów. 
 

Najbliższe dla os. Chrobrego wybiegi dla psów znajdują się 

na ul. Gregorkiewicza oraz w parku przy ul. Waryńskiego, 

stąd w chwili obecnej nie zakłada się wprowadzenia 

kolejnego na przedmiotowym terenie. 
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c) teren przy stawie Kaszownik 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Ławki powinny być sytuowane od strony skarpy nad stawem, z widokiem na wodę, a nie 

pod płotem działek. Powinny to być tzw. meble miejskie, a nie tylko zwykłe ławki. Jest 

wielu rodzimych producentów oferujących ciekawe projekty z różnych materiałów i 

łączących w sobie różne funkcje np ławka/stojak rowerowy, siedzisko/donica/,  

ławka/zabawka dla dzieci, siedzisko/schronienie przed deszczem itp. itd. 

Możliwość zastosowania zostanie poddana analizie w 

ostatecznej wersji koncepcji, jednak znaczne nachylenie 

terenu po stronie południowej stawu nie sprzyja tego typu 

rozwiązań.  

 

2. Jest dość miejsca, by ścieżka rowerowa otaczała staw i stała się miejscem wypadów 

rowerowych dla rodzin, a nie była tylko trasą przelotową przypadkiem biegnącą wzdłuż 

stawu. 

Ścieżka rowerowa docelowo ma być włączona w system 

miejskich dróg rowerowych, i otaczać będzie staw z dwóch 

stron. Zaproponowane zadaszone stojaki na rowery i 

pozostała infrastruktura powinny zachęcić mieszkańców do 

odwiedzenia stawu. 

3. Brak toalet w projekcie. Można toalety, wiaty rowerowe i miejsca schronienia przed 

deszczem ładnie zespolić na obu krańcach stawu. 

Możliwość rozważenia w ostatecznej wersji koncepcji 

Toalety mogłyby się znaleźć w proponowanym obiekcie 

gastronomicznym nad stawem. 

4. W projekcie przewidziano od strony PKS zejście nad wodę z ze schodami, a jest dość 

miejsca, by choć jedno zejście poprowadzić pochylnią. Po przeciwnej stronie ciekawie 

zapowiadają się stopnie-siedziska nad wodą. 

Możliwość rozważenia pochylni przy schodach od strony 

dworca PKS.  

5. Staw z wypożyczanymi łódkami wiosłowymi na wzór angielski. Staw Kaszownik jest zbyt mały, aby wprowadzić na nim 

możliwość pływania łódką, ponadto trzeba mieć na 

względzie obecność i wymagania wędkarzy oraz ochronę 

miejsc lęgowych dla ptactwa wodnego. 

6. Propozycja umieszczenia w koncepcji mostku pieszego przerzuconego nad stawem. Zaproponowane warianty zagospodarowania stawu nie 

zakładają bardzo dużej ingerencji w stan istniejący terenu, 

stąd nie pojawiają się kładki przez całą szerokość stawu.  

7. Sprawy porządkowe: wyciąć trzcinę w stawie, pozostawiając jej trochę dla ptaków, 
pogłębić i oczyścić staw (np. wprowadzając do stawu gatunek, który oczyszcza wodę), 
oczyścić teren przy stawie. 

Może być uwzględnione w części opisowej koncepcji. 
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8. Zwiększyć bezpieczeństwo przy stawie, oświetlić teren, zwłaszcza wokół stawu. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. Po stronie południowej znajdują się 

już słupy oświetleniowe, do rozważenia jest lokalizacja po 

stronie północnej przy ul. Przy Kaszowniku. 

9. Oczyścić całą Strugę. Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. 

10. Odgrodzić staw od ulicy oraz we wschodniej jego części, najlepiej żywopłotem i 

krzewami, aby teren wyciszyć. 

Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

11. Więcej ławek i różnego rodzaju siedzisk, np. ławki na sprężynach, sezonowe 

leżaki i hamaki. 

Koncepcja zakłada wprowadzenie, m.in. ławek z oparciami 

oraz miejsc siedzących na podestach drewnianych. Ze 

względu na niebezpieczeństwo dewastacji i kradzieży, leżaki 

mogą być przynoszone przez mieszkańców we własnym 

zakresie. 

12. Więcej śmietników wzdłuż alejki. Przy proponowanych w koncepcji ławkach uwzględnione są 

kosze na śmieci. 

13. Podzielić staw na dwie części przy zagospodarowywaniu - zachodnią bardziej 
zagospodarowaną i wschodnią  - bardziej naturalną, w której będzie zachowany 
naturalny charakter stawu, dużo zieleni, strefa ciszy 
 

Możliwość rozważenia w ostatecznej wersji koncepcji 

14. Tylko uporządkować teren i zostawić tak jak jest, bez większych ingerencji. Teren Kaszownika jest bardzo atrakcyjny pod względem 

rekreacyjnym, stąd wydaje się właściwym stworzenie 

chociaż podstawowych warunków do odpoczynku, jak 

ławki, zaplecze sanitarne, gastronomiczne, infrastruktura 

dla wędkarzy lub inne. 

15. Zostawić dużo zieleni. Zostanie uwzględnione w koncepcji. 

16. Uwagi dotyczące pomostów: 

1) pomost łączący oba brzegi stawu, 

2) zmniejszyć liczbę pomostów w koncepcji 

Warianty koncepcji zakładają ograniczoną ingerencję w stan 

naturalny stawu, stąd zalecenia 2) i 3) są tu kluczowe. 
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3) usunąć z koncepcji pomosty w lokalizacji wschodniej stawu, a zostawić te w 

zachodniej części 

17. Zaplanować stoliki piknikowe przy stawie Zaproponowane pomosty drewniane mogą spełniać rolę 

wypoczynkową również w tym zakresie. 

18. Zaplanować urządzenia placu zabaw przy stawie Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

19. Zaplanować urządzenia siłowni dla dorosłych przy stawie Siłownia zewnętrzna znajduje się w okolicy os. Chrobrego, 

stąd wydaje się niepotrzebnym lokalizowanie jej przy 

stawie. 

20. Przy stawie poprowadzić trasę rowerową oraz zamontować stojaki na rowery. Można 

pomyśleć także, aby w przyszłości w tym miejscu była stacja roweru miejskiego. 

Uwaga uwzględniona przez Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym koncepcji. Lokalizacja stacji roweru miejskiego 

zostanie przekazana do Miejskiego Zarządu Dróg. 

21. Przy stawie we wschodnie części postawić lunetę do obserwacji kaczek 
 

Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

22. Zaplanować mini plażę miejską. Skarpy stawu Kaszownik mogą służyć jako miejsca do 

leżenia. Ze względu na ograniczoną powierzchnię nie 

przewiduje się urządzenia plaży. 

23. Zaplanować boisko do siatkówki, korty tenisowe. Jest to za mały teren, aby zlokalizować takie obiekty. 

Proponowane jest za to boisko do siatkówki przy os. 

Chrobrego. 

24. Na środku stawu postawić rzeźbę z fontanną. Kierunki koncepcji zmierzają raczej do zachowania stanu 

naturalnego stawu, z wprowadzeniem jedynie odpowiedniej 

infrastruktury dla mieszkańców. 

25. Zimą urządzać ślizgawkę na stawie. Jest to uzależnione wyłącznie od faktycznych możliwości w 

sezonie zimowym. 

26. Uwagi dotyczące pawilonu gastronomicznego: 
1) tylko w zachodniej części stawu, bo w drugim wariancie pawilon jest postawiony przy 
pijalni piwa, a to nie będzie do siebie pasować, 

Pawilon gastronomiczny wraz z toaletą byłby dobrym 

uzupełnieniem funkcji wypoczynkowej nad stawem. 

Lokalizacja pawilonu na środku stawu pozostaje w 
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2) zbudować pub na środku stawu, do pubu szłoby się pomostem 
3) pawilon gastronomiczny niepotrzebny 

sprzeczności z pożądanym zachowaniem stanu naturalnego 

stawu. Ostateczny wariant lokalizacji pawilonu pozostaje w 

gestii Urzędu Miasta. 

27. Zmienić nawierzchnię przy stawie na bitumiczną żeby uprawiać nordic – wal king. W obecnej chwili nie planuje się wprowadzenia dodatkowej 

ścieżki dla nordic walking. 
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d) teren przy Rondzie Elany (w rejonie ul. Chrzanowskiego) 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. W wariancie 2  jest bardzo mało zieleni. Przedstawiony został jedyne mały fragment opracowania 

przy wybiegu dla psów, istniejący pas zieleni znajduje się 

również poza tym obszarem i pozostaje bez zmian. Na 

obszarze opracowania proponowane są jedynie dodatkowe 

nasadzenia. 

2. Skwer sąsiaduje z terenami komercyjnymi, a dość daleko doń z osiedla domków 

jednorodzinnych z ogródkami - czy faktycznie mieszkańcy postulowali budowę wybiegu 

dla psów? 

Proponowany wybieg dla psów zawarty był w Schemacie 

zagospodarowania terenu dla zadania pn. Aktywizacja 

społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i 

ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze 

Funkcjonalnym (BTOF), który stanowił jedną z podstaw 

opracowania wariantów koncepcji dla tego terenu. Jest to 

dogodny teren właśnie ze względu na odsunięcie od dużych 

skupisk mieszkalnych, po stworzeniu takiego miejsca na 

pewno znajdą się jego użytkownicy. 

3. Czy ścieżka rowerowa tylko przy tym skwerku ma sens? Może lepiej placyk z uliczkami 

dla rowerków maluchów? 

Proponowana ścieżka rowerowa ma być w zamyśle częścią 

całościowego systemu dróg rowerowych w mieście. W 

perspektywie, ma ona stworzyć z terenu zieleni rodzaj 

łącznika z ul. Olsztyńską. Oczywiście została pokazana 

jedynie przykładowo na fragmencie w obszarze 

opracowania. 

4. Lepszy jest wariant nr 1, z mniejszym wybiegiem dla psów. Możliwość zastosowania propozycji zostanie poddana 

analizie na etapie projektowania. 

5. Cały teren wzdłuż Strugi powinien być  uporządkowany, ze ścieżka spacerową i 

rowerową, ale bez nadmiernych ingerencji, żeby zachować naturalny charakter w 

Jest to wskazaniem w części opisowej koncepcji. 
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możliwie największym stopniu. 

6. Nie dla wybiegu, teren brudny, zaniedbany, wystarczy ten teren pięknie 

zagospodarować, dać tylko ścieżkę rowerową i nic więcej. 

W pobliżu tego obszaru nie ma żadnego innego wybiegu dla 

psów. Teren wybiegu nie jest duży, nie stanowi on dużej 

uciążliwości dla mieszkańców, natomiast ścieżka pieszo-

rowerowa wraz z uporządkowaniem wszystkich terenów 

zieleni biegnących wzdłuż brzegów Strugi będzie zawarta w 

ostatecznej wersji koncepcji, zarówno w jej części graficznej, 

jak i opisowej. 

 

e) teren przy ul. Dominikańskiej 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Propozycja wzbogacenia wariantu 2 łanami traw z wariantu 1. Możliwość rozważenia w ostatecznej wersji koncepcji 

również z ewentualnością usunięcia lub pozostawienia 

wybiegu dla psów. 

 

f) ujście Strugi Toruńskiej na wysokości ul.  Wola Zamkowa 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Lepsza wydaje się koncepcja nr 1, odsłaniająca ujście Strugi w formie kaskady. Zostanie uwzględnione pod rozwagę Zamawiającego, z 

koniecznością uwzględnienia rozwiązań zgodnych z 

„koncepcją architektoniczno-urbanistyczną 

zagospodarowania Bulwaru Filadelfijckiego w Toruniu, 

opracowanej przez Riegel Rewie Architekci, która 

całościowo traktuje szeroką strefę bulwaru od umocnień 

nabrzeża do murów Zespołu Staromiejskiego. 
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g) ujście Strugi Toruńskiej przy Moście Piłsudskiego 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Brak uwag Rozwiązania zaproponowane w obrębie Bulwaru 

Filadelfijskiego muszą współgrać z „koncepcją 

architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania Bulwaru 

Filadelfijckiego w Toruniu, opracowanej przez Riegel Rewie 

Architekci, która całościowo traktuje szeroką strefę bulwaru 

od umocnień nabrzeża do murów Zespołu Staromiejskiego. 

 

5. Uwagi natury ogólnej. 

Lp. Uwaga Odpowiedź 

1. Proszę wziąć pod uwagę sprawę podlewania roślin: zaplanować takie by w przypadku 

suszy były w stanie ją przetrzymać. Kolejna sprawa: jeżeli już planować tereny zielone to 

określić środki, które miasto będzie mogło przeznaczyć na utrzymanie. 

Uwaga zostanie przekazana do Wydziału Środowiska i 

Zieleni. Dodatkowo, koncepcja będzie zawierała 

rekomendacje dot. zasad zarządzania oraz sposobów 

utrzymania czystości i porządku na tym terenie. 
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Podsumowanie 
 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii 
mieszkańców na temat wariantowych koncepcji zagospodarowania, 
jakie powstały dla następujących terenów: 
 
a) terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, 
b) terenów zieleni w Parku Tysiąclecia, 
c) terenów zieleni w Parku Glazja (przy ul. Waryńskiego), 
d) terenów zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej: 

•   teren przy JAZ w Grębocinie (w rejonie ul. Przeskok), 
•   teren na osiedlu Chrobrego (w rejonie ul. Wojska 

Polskiego), 
•   teren przy stawie Kaszownik, 
•   teren przy Rondzie Elany (w rejonie ul. Chrzanowskiego), 
•   teren przy ul. Dominikańskiej, 
•   ujście Strugi Toruńskiej na wysokości ul.  Wola Zamkowa, 
•   ujście Strugi Toruńskiej przy Moście Piłsudskiego. 

 
Konsultacje stanowią kontynuację partycypacyjnego planowania 
miejskich przestrzeni zieleni po etapie zebrania potrzeb 
mieszkańców w 2014 r. (konsultacje pn. Zielony Toruń). 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0 
Zarówno ze spotkań z mieszkańcami, jak i z uwag przesłanych drogą 
elektroniczną wynika, że przyszłość terenów zieleni miejskiej 
stanowi dla mieszkańców istotną kwestię.  
Warto podkreślić, że  w konsultacjach wzięły udział różne grupy 
użytkowników, którzy mieli niejednokrotnie sprzeczne oczekiwania 
i potrzeby, jednakże większość uczestników wskazywała na 
konieczność zachowania enklaw zieleni w możliwie na bardziej 
naturalnej formie, a najczęściej wyrażane potrzeby dotyczyły zmian, 
które poprawią komfort funkcjonowania: oświetlenie, ławki, 
siedziska, zwiększenie patroli, oczyszczenie terenu, ścieżki 
rowerowe, miejsca do grillowania, ciągi piesze. poruszając temat 
placów zabaw lub siłowni zewnętrznych, uczestnicy proponowali 
rozwiązania jak najmniej ingerujące w przestrzeń, nawiązujące do 
zagospodarowania całego otoczenia.   
Łącznie w ramach konsultacji zgłoszono 158 uwag, z których w 
całości lub częściowo uwzględniono 109 uwag. Możliwość 
zastosowania części z nich zostanie poddana szczegółowej analizie 
dopiero na etapie projektowania. Projektanci w tym wypadku 
odnosili się do tego, czy istnieją możliwości techniczne oraz 
formalno-prawne, aby uwzględnić propozycję w koncepcji. Uwagi 
odnoszące się do prac bieżących zostaną przekazane do 
odpowiednich wydziałów i jednostek miejskich. 
 
Po analizie uwag mieszkańców zgłoszonych podczas konsultacji 
Prezydent Miasta Torunia podjął decyzję o: 
1) przekazaniu do dalszego projektowania terenów zieleni w 
otoczeniu Muzeum Etnograficznego, Parku Tysiąclecia oraz Parku 
Glazja, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w załączniku nr 2 
2) wyłączeniu z koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0
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Toruńskiej obszaru zlokalizowanego przy stawie Kaszownik 
i przekazanie go do dalszego projektowania zgodnie 
z rekomendacjami zawartymi w załączniku nr 2, 
3) opracowaniu kompleksowej koncepcji zagospodarowania 
terenu wzdłuż całej Strugi Toruńskiej, na jej odkrytych 
fragmentach, zamiast ograniczania się do kilku, pilotażowych 
odcinków. Całościowa koncepcja, dzięki której teren zostanie 
uporządkowany i zapewnione zostanie jego bieżące utrzymanie, 
będzie jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców, które 
zostały zasygnalizowane podczas konsultacji społecznych „Zielony 
Toruń – Reaktywacja”. Nowa koncepcja, zostanie ponownie 
skonsultowana z mieszkańcami. 
 
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż wielu uczestników 
konsultacji wskazywało na potrzebę poświęcenia większej uwagi 
nie tylko zagospodarowaniu terenu, ale także jego bieżącemu 
utrzymaniu, uwzględniającemu konieczne naprawy i sprzątanie.  

 

 
Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych. 

Załacznik 2. Rekomendacje wyboru wariantów dla każdego 

z konsultowanych obszarów wraz z uwzględnieniem uwag 

uczestników konsultacji. 
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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 

mailto:wksii@um.torun.pl

