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Przedmiot konsultacji 

Pomiędzy ulicami: Olsztyńską i Przeskok, na osiedlu Bielawy-Grębocin, znajdują się czekające na 
zagospodarowanie tereny rekreacyjne. Na razie jest tam boisko i trochę elementów małej 
architektury (wymagających naprawy lub wymiany), natomiast pozostały obszar porośnięty jest 
trawami. 

Mieszkańcy osiedla, członkowie Rady Okręgu Bielawy-Grębocin oraz Radni Miasta Torunia zgłaszają 
potrzebę urządzenia tych terenów i powiększenia w ten sposób istniejącej już na osiedlu bazy 
rekreacyjno-sportowej. Rozmawialiśmy na ten temat w 2017 r., podczas letnich konsultacji 
społecznych "Wypoczynek nad Strugą", kiedy mieszkańcy osiedla zgłaszali swoje pomysły na ten 
teren. W kolejnym kroku Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zlecił wykonanie 
wstępnego projektu zagospodarowania, wpisującego się w już zainwestowane sąsiednie tereny 
mieszkaniowe i sportowe, uwzględniającego potrzeby różnych grup wiekowych. 

Podczas konsultacji pokazano mieszkańcom efekty pracy projektantów. Wstępna propozycja 
urządzenia  terenów nad Strugą przewiduje powiększenie części sportowej poprzez budowę dużego 
boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz płyty dla rolkarzy, którą w sezonie zimowym będzie 
można przeznaczyć na lodowisko. Zakłada ona również rozbudowę części rekreacyjnej, w której 
znajdować się będą: plac zabaw, wybiegi dla psów, pumtrack, plac do jazdy na rowerze dla dzieci 
młodszych, altanki, ławki, stoliki czy urządzenia do gier planszowych. Wszystkie projektowane  
elementy tworzyć mają spójną całość, dostosowaną do potrzeb różnych grup wiekowych.  
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Termin 
 

 
20 czerwca – 13 lipca 2018 r. 
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
Ok. 40 osób wzięło udział w spotkaniu otwartym dla mieszkańców. 
2 osoby przesłała swoje uwago drogą elektroniczną. 
 
 
 

  
Organizatorzy 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji 
 
 

 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
 
20 czerwca 2018 r. – początek konsultacji 
20 czerwca – 13 lipca 2018 r. – możliwość przesyłania uwag drogą 
elektroniczną 
27 czerwca 2018 r. -  spotkanie otwarte dla mieszkańców 
13 lipca 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych  
 
Spotkanie otwarte 
 
27 czerwca 2018 r. o godz. 17.00, w okolicach istniejącego boiska, w 
widełkach ulicy Olsztyńskiej i ulicy Przeskok odbyło się spotkanie 
otwarte z mieszkańcami, w sprawie  zagospodarowania znajdujących 
się tam terenów rekreacyjnych. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. 
Podczas spotkania zaprezentowano mieszkańcom projekt kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego, który powstać ma konsultowanym obszarze. 
Spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem, którego dowodem są 
opinie dzieci i dorosłych wyrażone podczas spotkania: 
- Jakie fajne boisko, 
- Już nie będziemy siedzieć na osiedlu, tylko cały czas tutaj, 
- Pięknie to Państwo zaplanowaliście, 
- Najbardziej cieszę się z wybiegu dla psów, 
- Można odpocząć i mieć jednocześnie dzieci na oku. 

 
Mieszkańcy zgłosili również kilka drobnych uwag i propozycji do 
projektu. Najważniejszy, powtarzany przez wszystkich obecnych 
postulat, dotyczył bezpieczeństwa i ochrony kompleksu przed 
dewastacją. Podkreślano wielokrotnie, że największym problemem 
osiedla jest chuligaństwo, z którym sami mieszkańcy nie są w stanie 
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sobie poradzić. Potrzebne są profesjonalne systemy monitorujące 
oraz stróż terenu, natomiast, na poszczególnych etapach realizacji – 
zintensyfikowanie partoli Straży Miejskiej, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych. 
Pozostałe propozycje zgłoszone podczas potkania przez mieszkańców 
to: 
- przeznaczenie części terenu na Skatepark, 
- przenośne toalety, 
- tyrolka i małe trampoliny na placu zabaw, 
- fontanna lub brodzik dla małych dzieci, 
- stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U 
- utworzenie miejsc parkingowych. 
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Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

 

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

             www.konsultacje.torun.pl), 
ü plakaty informujące o spotkaniu (powieszone na klatkach 

schodowych oraz w punktach użyteczności publicznej), 
ü informacje w mediach lokalnych. 

 

 
 

 
Koszty 

 
Koszt wszystkich konsultacji w ramach cyklu Zielony Toruń. Mamy 
projekty: 
Transport n a spotkanie 27.06.2018 r.  – 369,00 zł 
Razem: 369,00 zł 
 

 
 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji,  pojawiło się 
kilka uwag dotyczących rekreacyjno-sportowego zagospodarowania 
terenów na osiedlu Bielawy-Grębocin. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą 
elektroniczną lub pocztą zwykłą. 
Szczegółowe zestawienie uwag, opinii oraz pism, które wpłynęły od 
mieszkańców znajdują się w poniżej: 
 

 
 
 
 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Uwagi  

I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. Zadbać o to, aby cały teren był chroniony: zainstalować kamery monitoringu, zatrudnić stróża 
obiektu 

Do analizy 
Analizowane jest podłączenie  terenu do sieci 
monitoringu miejskiego. 

2. Przeznaczyć część terenu na Skatepark Nie uwzględniono 
Z uwagi na konieczność wprowadzenia zapisów 
MPZP odnośnie linii zabudowy dla przedmiotu 
zamówieni a, teren opracowania został 
ograniczony do konkretnego obszaru.  
Budowa Skateparku wykracza poza zakres 
opracowania. 

3. Zainstalować toalety, np. przenośne Uwzględniono 
Istnieje możliwość ustawienia Toi Toi. 

4. Na placu zabaw zainstalować piramidę wspinaczkową Uwzględniono 
Piramida została uwzględniona w projekcie. 

5. Na placu zabaw wbudować małe trampoliny Nie uwzględniono 
Z uwagi na większe zainteresowania  wśród 
mieszkańców piramidą wspinaczkową oraz 
ograniczoną powierzchnię placu zabaw, 
zrezygnowano z montażu trampolin. 

6.  Rozważyć możliwość instalacji fontanny lub brodzika dla małych dzieci Nie uwzględniono 
Z uwagi na wysoki koszt montażu oraz utrzymania 
fontanny lub brodzika dla dzieci, zrezygnowano z 
tych elementów. 
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7. Zamontować stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U Uwzględniono 
Zaprojektowano stojaki rowerowe w kształcie 
odwróconej litery U. 

8. Na placu zabaw postawić tyrolkę Uwzględniono 
Tyrolka została uwzględniona w projekcie. 

9. Utworzyć miejsca parkingowe  Uwzględniono 
Zaprojektowano miejsca parkingowe. 

10. Zintensyfikować patrole Straży Miejskiej, zwłaszcza w godzinach wieczornych Wniosek został skierowany do Straży Miejskiej. 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. Plan terenów rekreacyjnych na osiedlu Bielawy-Grębocin uważam za bardzo dobry. W 
tych okolicach brakuje miejsc do zabaw. Jedyne co bym chciała jeszcze podpowiedzieć 
to to, że do placu rowerowego można dodać jeszcze sygnalizację świetlną taka jaka jest 
przy Bydgoszczy. Dzieciaki bawią się przy tym 100% bardziej niż przy zwykłym torze. 
 

Nie uwzględniono 
 Analizowano możliwość instalacji sygnalizacji w 
miasteczku rowerowym. Jego powierzchnia jest 
zbyt mała dla zaprojektowania przyłączy 
elektrycznych. W przyszłości rozważa się możliwość 
instalacji sygnalizacji mobilnej. Będzie to 
uzależnione od stopnia wykorzystania oraz 
utrzymania toru. 

2.  Dzień dobry.  
     Chciałabym zgłosić propozycję zmiany placu do jazdy na rowerze dla dzieci. Jako 
mama dwójki dzieci bardzo często korzystam z placów zabaw. Chciałabym 
zaproponować miasteczko ruchu drogowego zwane często miasteczkiem rowerowym z 
sygnalizacją świetlną, progami zwalniającymi i znakami drogowy taki jak jest wykonany 
w Bydgoszczy w Myślęcinku (zdjęcia w załączniku). Często z dziećmi naszymi i sąsiadów 
jeździmy aż do Bydgoszczy, by dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu poznały 
zasady ruchu drogowego. Za każdym razem jest w miasteczku rowerowym mnóstwo 
dzieci w różnym wieku.  W Toruniu na osiedlu Na Skarpie został wykonany podobny 
plac ale brakuje sygnalizacji świetlnej, która najbardziej podoba się dzieciom.  Bardzo 

 
 Nie uwzględniono 
 Analizowano możliwość instalacji sygnalizacji w 
miasteczku rowerowym. Jego powierzchnia jest 
zbyt mała dla zaprojektowania przyłączy 
elektrycznych. W przyszłości rozważa się możliwość 
instalacji sygnalizacji mobilnej. Będzie to 
uzależnione od stopnia wykorzystania oraz 
utrzymania toru. 
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dobrze było by gdyby plac został wykonany z asfaltu co ułatwia dzieciom jazdę na 
rowerze, hulajnodze i na rolkach.  Ciekawą atrakcją są również progi zwalniające, które 
uświadamiają dzieciom, że trzeba jeździć powoli i należy uważać na innych członków 
ruchu drogowego.  
     Jestem magistrem turystyki i rekreacji i uważam, że budowa miasteczka to świetny 
pomysł, ponieważ uczniowie i mieszkańcy naszego osiedla wraz z dziećmi będą mogli 
poznać przepisy drogowe. Bardzo ważne jest aby dzieci poznały znaki drogowe, ale 
również poznały zasadę działania sygnalizacji świetlnych co w życiu codziennym jest 
bardzo ważne. Przyczyni się także do wzrostu aktywności dzieci. Z naszych obserwacji 
wynika, że tego typu plac jest uwielbiany przez dzieci. 
    Bardzo proszę uwzględnienie mojej propozycji. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne dotyczące  rekreacyjno-sportowego 
zagospodarowania terenów na osiedlu Bielawy-Grębocin, w 
widełkach ulicy Olsztyńskiej i ul. Przeskok odbywały się w 
terminie od 20 czerwca do 13 lipca 2018 r.  Umożliwiły one 
mieszkańcom wyrażenie opinii, uwag oraz przedstawienie propozycji 
zagospodarowania tej wspólnej przestrzeni. 
W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok. 40 osób. Dwie osoby 
przesłały swoje propozycje drogą elektroniczną. Wszystkie zebrane 
uwagi zostały rozpatrzone przez odpowiednie Wydziały Urzędu Miasta 
Torunia, MOSiR oraz projektantów i przeanalizowane raz jeszcze 
wspólnie podczas spotkania wewnętrznego w UMT po zakończeniu 
konsultacji. 
Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców, które 
odbyło się 27 czerwca 2018 r. zaprezentowano wstępny projekt 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który powstać ma na 
konsultowanym obszarze. Spotkał się on z bardzo pozytywnym 
odbiorem. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby wyraziły swoją 
aprobatę dla planowanej inwestycji, ale również obawę, że w 
przyszłości ulegnie ona dewastacji. Jak wynika z wypowiedzi 
mieszkańców, bardzo często dochodzi na tym osiedlu do aktów 
wandalizmu. Najważniejszy, powtarzany przez wszystkich obecnych 
postulat, dotyczył bezpieczeństwa i ochrony kompleksu przed 
dewastacją. Podkreślano wielokrotnie, że największym problemem 
tego rejonu jest chuligaństwo, z którym sami mieszkańcy nie są w 
stanie sobie poradzić. Potrzebne są profesjonalne systemy 
monitorujące oraz stróż terenu, natomiast, na poszczególnych etapach 
realizacji – zintensyfikowanie partoli Straży Miejskiej, zwłaszcza w 
godzinach wieczornych. 
W ramach konsultacji zgłoszono również kilka propozycji do projektu: 

• przeznaczenia części terenu na Skatepark, 
•  instalacji Toi Toi, 
• montażu tyrolki tyrolka, piramidy wspinaczkowej, małych 

trampolinek na placu zabaw, 
• instalacji fontanny lub brodzika dla małych dzieci, 
• umieszczenia na terenie stojaków rowerowych w kształcie 

odwróconej litery U 
• utworzenia miejsc parkingowych. 
•  

W projekcie zostały uwzględnione: 
1) parkingi, 
2) tyrolka, 
3) stojaki rowerowe  w kształcie odwróconej litery U, 
4) Toi Toi, 
5) piramida wspinaczkowa na placu zabaw. 
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Szczegółowo analizowana jest również możliwość włączenia terenu 
do sieci monitoringu miejskiego. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Załączniki 

 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie torun.pl, 21 czerwca 2018 r.  

 

 

 

Cały tekst: 

Pomiędzy ulicami: Olsztyńską i Przeskok, na osiedlu Bielawy-Grębocin, znajdują się czekające na 
zagospodarowanie tereny rekreacyjne. Na razie jest tam boisko i kilka elementów małej 
architektury (wymagających naprawy lub wymiany), natomiast pozostały obszar porośnięty jest 
trawami. 

Mieszkańcy osiedla, członkowie Rady Okręgu Bielawy-Grębocin oraz Radni Miasta Torunia zgłaszają 
potrzebę urządzenia tych terenów i powiększenia w ten sposób istniejącej już na osiedlu bazy 
rekreacyjno-sportowej. Rozmawialiśmy na ten temat w 2017 r., podczas letnich konsultacji 
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społecznych "Wypoczynek nad Strugą", kiedy mieszkańcy osiedla zgłaszali swoje pomysły na ten 
teren. W kolejnym kroku Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zlecił wykonanie 
wstępnego projektu zagospodarowania, wpisującego się w już zainwestowane sąsiednie tereny 
mieszkaniowe i sportowe, uwzględniającego potrzeby różnych grup wiekowych. 

Dziś pokazujemy efekty pracy projektantów. Na przedstawionym projekcie wskazano możliwości 
wykorzystania kolejnych obszarów w pobliżu Strugi Toruńskiej. Teren podzielno na dwie części: 
sportową oraz rekreacyjną. Obiekty sportowe w sposób naturalny dowiązano do istniejącego już 
boiska, natomiast rekreacyjne znalazły się we wschodniej części terenu objętego 
zagospodarowaniem. 

Co proponują projektanci? 
Propozycja urządzenia terenów pomiędzy ulicami Olsztyńską i Przeskok na osiedlu Bielawy-Grębocin 
przewiduje: 

• powiększenie części sportowej poprzez budowę dużego boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią oraz płyty dla rolkarzy, którą w sezonie zimowym będzie można przeznaczyć na 
lodowisko; 

• rozbudowę części rekreacyjnej, w której znajdować się będą: plac zabaw, wybieg dla psów, 
pumtrack, plac do jazdy na rowerze dla dzieci młodszych, altanki, ławki, stoliki, urządzenia do 
gier planszowych. 

Wszystkie projektowane  elementy będą tworzyć spójną całość, dostosowaną do potrzeb różnych 
grup wiekowych. 

Do pobrania: 

• plansza z wizualizacją zagospodarowania terenów rekreacyjnych pomiędzy ulicami 
Olsztyńską i Przeskok na osiedlu Bielawy-Grębocin (.pdf)

 

Przyjdź na konsultacje 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych urządzeniem tych terenów na spotkanie 
otwarte. 

Spotkajmy się w plenerze! 
27 czerwca 2018 r., o godz. 17.00 
w okolicach istniejącego boiska 

w widełkach ulicy Olsztyńskiej i ulicy Przeskok 
Będziemy czekać w namiocie z logo konsultacji społecznych 

Na spotkaniu otwartym pokażemy plansze z przygotowaną przez projektantów koncepcją 
zagospodarowania terenów. Omówimy wszystkie elementy. Zbierzemy opinie, uwagi, propozycje ew. 
modyfikacji. Na tej podstawie powstanie ko nowy projekt, który zostanie przekazany do realizacji. 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię mailem, na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 13 lipca 2018 r. 

 

https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/ks_bielawy_zag_ter_rekr_sport_plansza_06-2018.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/konsultacje/ks_bielawy_zag_ter_rekr_sport_plansza_06-2018.pdf
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 20 czerwca 2018 r. 
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Informacje na stronie dzien.dobry.torun.pl, 26 czerwca 2018 r. 
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Cały tekst: 

Boisko piłkarskie, płyta dla rolkarzy, plac do jazdy na rowerze, plac zabaw, altany, stoliki i ławeczki 
- tak ma się prezentować teren rekreacyjny dla osiedla Bielawy-Grębocin między ul. Olsztyńską i 
Przeskok. 

Teren między ul. Olsztyńską i Przeskok już od kilku lat służy rekreacji. Na razie znajduje się tam boisko 
i kilka elementów małej architektury. Pozostała część jest porośnięta trawami. Z inicjatywą 
urządzenia tych terenów i powiększenia bazy rekreacyjno-sportowej wystąpili członkowie rady 
okręgu Bielawy-Grębocin i toruńscy radni. 

W 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne "Wypoczynek nad Strugą", podczas których mieszkańcy 
osiedla zgłaszali pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Następnie magistracki wydział sportu i 
rekreacji zlecił wykonanie wstępnego projektu zagospodarowania, które miało wpisywać się w tę 
część osiedla i uwzględniać potrzeby różnych grup wiekowych. 

Teraz przyszedł czas na kolejne konsultacje społeczne, w ramach których będziemy mogli się 
zapoznać z efektami pracy projektantów. 

- W projekcie wskazano możliwości wykorzystania kolejnych obszarów w pobliżu Strugi Toruńskiej - 
wskazują miejscy urzędnicy. - Teren podzielono na dwie części: sportową oraz rekreacyjną. Obiekty 
sportowe w sposób naturalny dowiązano do istniejącego już boiska, natomiast rekreacyjne znalazły 
się we wschodniej części terenu objętego zagospodarowaniem. 

Co ma się pojawić na terenie pomiędzy ul. Olsztyńską i Przeskok? Zaplanowano powiększenie części 
sportowej poprzez budowę dużego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz płyty dla 
rolkarzy, którą w sezonie zimowym będzie można przeznaczyć na lodowisko. W części rekreacyjnej 
znajdzie się plac zabaw, wybieg dla psów, pumptrack, plac do jazdy na rowerze dla dzieci młodszych, 
altanki, ławki, stoliki i urządzenia do gier planszowych. 

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można porozmawiać o projekcie, zaplanowano w 
środę (27 czerwca) o godz. 17 w okolicach istniejącego boiska w widełkach ul. Olsztyńskiej i Przeskok. 
Urzędnicy i projektanci będą tam czekać w namiocie z logo konsultacji społecznych. Na podstawie 
zabranych uwag i opinii powstanie docelowy projekt. 
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Artykuł w Gazecie NOWOŚCI, 4 lipca 2018 

 

Cały tekst: 

Na zagospodarowanie czekają tereny znajdujące się pomiędzy ulicami Olsztyńską i Przeskok na 
osiedlu Bielawy-Grębocin. Prezentujemy, jak mogą wyglądać. Uwagi do projektu można zgłaszać do 
13 lipca na adres mailowy: konsultacje@um.torun.pl. Na razie w tym miejscu w pobliżu Strugi 
Toruńskiej jest boisko i trochę elementów małej architektury wymagających naprawy lub wymiany. 
Poza tym króluje trawa. Potrzebę urządzenia tych terenów i powiększenia w ten sposób istniejącej 
już na osiedlu bazy rekreacyjno-sportowej widzą mieszkańcy osiedla, członkowie Rady Okręgu 
Bielawy-Grębocin oraz Radni Torunia. Rozmawiano na ten temat na przykład w 2017 r., podczas 
letnich konsultacji społecznych "Wypoczynek nad Strugą", kiedy mieszkańcy osiedla zgłaszali swoje 
pomysły na ten teren. 
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Potem Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zlecił wykonanie wstępnego projektu 
zagospodarowania. Prezentujemy efekty pracy projektantów. Teren podzielono na dwie części: 
sportową oraz rekreacyjną. Obiekty sportowe w sposób naturalny powiązano z istniejącym już 
boiskiem natomiast rekreacyjne znalazły się we wschodniej części.  
Pomiędzy ulicami Olsztyńską i Przeskok na osiedlu Bielawy-Grębocin powiększona ma zostać część 
sportowa poprzez budowę dużego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz płyty dla 
rolkarzy, którą w sezonie zimowym będzie można przeznaczyć na lodowisko. Rozbudowana ma 
zostać też część rekreacyjna z placem zabaw, wybiegiem dla psów, placem do jazdy na rowerze dla 
młodszych dzieci. Zbudowane zostaną też altanki, ławki, stoliki i urządzenia do gier planszowych. 
Wszystkie projektowane elementy będą tworzyć spójną całość, dostosowaną do potrzeb różnych 
grup wiekowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


