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I. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji 

 

 Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej 

i Informacji oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia  w dniach od 13 czerwca - 29 

czerwca 2012 r. miały na celu  zebranie  uwag mieszkańców odnośnie preferowanego 

wariantu utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części Torunia.  

 

II. Przebieg konsultacji 

 

Konsultacje były prowadzone w następujących etapach: 

 

1. Kampania informacyjna  

a)  informacja o prowadzonych konsultacjach była zamieszczona w serwisie 

www.torun.pl/konsultacje, oraz na stronach www.torun.pl i www.um.torun.pl, 

 

b) informacje o rozpoczęciu konsultacji, spotkaniu z mieszkańcami, odbywających się 

dyżurach konsultacyjnych oraz o zbliżającym się terminie nadsyłania uwag zostały przesłane 

w ramach usługi TORUŃ SMS do zarejestrowanych użytkowników, 

 

c) wydrukowano 100 plakatów informujących o odbywających się konsultacjach, które 

przekazano do rad okręgów, szkół, organizacji pozarządowych oraz kościołów 

zlokalizowanych w lewobrzeżnej części Torunia, 

 

d) wydrukowano 2500 szt. ulotek informacyjnych, które były rozdawane mieszkańcom w 

dniach od 15 do 17 czerwca 2012 r. w kilku często uczęszczanych przez mieszkańców 

miejscach na lewobrzeżu oraz na Placu Rapackiego. 

 

2. Spotkanie mieszkańcami lewobrzeża 

a) W dniu 18 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 zorganizowano dla mieszkańców lewobrzeża 

spotkanie konsultacyjne w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu. 

Urząd Miasta Torunia reprezentowali: 

1. Wojciech Cetkowski - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

2. Marcin Maksim - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 

http://www.torun.pl/ngo
http://www.torun.pl/
http://www.um.torun.pl/
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3. Robert Małecki - Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu 

Miasta Torunia 

4. Violetta Nowakowska - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia 

5. Janusz Pleskot - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia 

6. Małgorzata Ptaszek - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 

Torunia 

7. Anna Rudólff - Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia 

 

Podczas spotkania zaprezentowano mieszkańcom analizowane warianty utworzenia szkoły 

ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części Torunia: 

 

Wariant  I - utworzenie liceum ogólnokształcącego w tymczasowej lokalizacji przy Zespole 

Szkół nr 14 w Toruniu ul. Hallera 79; 

 

Wariant II - utworzenie liceum ogólnokształcącego w docelowej lokalizacji, wybranej 

spośród wskazanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną; 

 

Wariant III - tymczasowe odstąpienie od utworzenia liceum ogólnokształcącego w 

lewobrzeżnej części Torunia i powtórna analiza problemu po usunięciu uciążliwości 

komunikacyjnych 

 

W spotkaniu uczestniczyło 11 mieszkańców Torunia, którzy zgłaszali swoje uwagi ustnie 

oraz pisemnie, za pośrednictwem formularza. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach 

spotkania przedstawiono w części III raportu. 

 

3. Dyżury konsultacyjne 

Mieszkańcy, którym nie udało się dotrzeć na spotkanie, mieli możliwość wyrazić swoją 

opinię podczas jednego z dwóch dyżurów konsultacyjnych: 

a)  19 czerwca (wtorek) w godz. 16.00 – 18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta 

Torunia przy ul. Poznańskiej 52. 

b) 20 czerwca (środa) w godz. 16.00 – 18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta 

Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. 

Łącznie w ten sposób wpłynęła 1 opinia. 
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4. Konsultacje internetowe 

 Przez cały czas trwania konsultacji społecznych na stronie internetowej 

www.torun.pl/konsultacje dostępny był szczegółowy opis wariantów oraz formularz do 

zgłaszania uwag. Formularze oraz uwagi innego rodzaju  można było wysyłać na adres 

mailowy konsultacje@um.torun.pl lub dostarczyć pocztą czy osobiście do Urzędu Miasta na 

adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. 

Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń do 29.06.2012 r. Łącznie w ten sposób wpłynęły 4 opinie. 

 

http://www.torun.pl/konsultacje
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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III. Zestawienie uwag uczestników konsultacji społecznych odnośnie utworzenia szkoły 

ponadgimnazjalnej na lewobrzeżu 

 

1. Analiza odpowiedzi zgłaszanych za pośrednictwem formularza: 

 Formularz umożliwiał uczestnikom konsultacji wybór jednego z trzech 

analizowanych wariantów utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części 

Torunia lub wpisanie innego rozwiązania preferowanego przez mieszkańców. Formularze 

były wypełniane po zapoznaniu się przez uczestników ze szczegółową charakterystyką 

poszczególnych wariantów rozwiązania przedstawioną podczas spotkania z mieszkańcami, 

bądź dołączoną w formie opisu do formularza. 

 

a) Opcję budowy pawilonu przeznaczonego na potrzeby liceum ogólnokształcącego w 

tymczasowej lokalizacji, tj. przy ZS nr 14 wskazało 5 osób. 

W uwagach osoby te odkreślały jednocześnie konieczność budowy większego obiektu w 

przypadku powodzenia przedsięwzięcia, tj. przeprowadzenia pełnego naboru uczniów. 

 

b) Opcję budowy nowej szkoły w lokalizacji wskazanej przez Miejską Pracownię 

Urbanistyczną w Toruniu wybrało 8 uczestników konsultacji.   

Charakterystyka tego wariantu utworzenia szkoły zawierała wyjaśnienie, że uruchomienie 

szkoły prawdopodobnie możliwe byłoby po 2020 r. Osoby popierające ten wariant 

w formularzu wskazywały na konieczność rozpoczęcia budowy w możliwie najszybszym 

terminie i uruchomienia szkoły w 2014 r. 

 

c) Opcję tymczasowego odstąpienia od utworzenia liceum ogólnokształcącego 

w lewobrzeżnej części Torunia i powtórnej analizy problemu po usunięciu uciążliwości 

komunikacyjnych wskazały 3 osoby. 
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2. Analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas spotkania 

z mieszkańcami, dyżurów konsultacyjnych lub przesyłanych do Urzędu Miasta 

Torunia. 

 

a) Wariant I – Utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej w tymczasowej lokalizacji, przy ul. 

Hallera 79 w Toruniu. 

Charakterystyka wariantu: 

Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• Budowy pawilonu  dydaktycznego  - szacunkowy koszt około 4 mln zł. 

 

Mocne strony: 

• bardzo dobra lokalizacja, zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, 

• lokalizacja dobrze skomunikowana z osiedlami na lewobrzeżu – autobusy linii 

11,14,36, 

• dostępność basenu, 

• w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia obiekty dydaktyczne  mogą być 

wykorzystywane przez uczniów Zespołu Szkół nr 14. 

 

Zagrożenia: 

• zbyt mały nabór uczniów – już na etapie wyboru gimnazjum wielu absolwentów szkół 

podstawowych z lewobrzeża  decyduje się kontynuować naukę w  szkołach na 

prawobrzeżu, 

• niechęć uczniów do pozostawania w jednym miejscu przez 13 letni okres nauki od 

szkoły podstawowej do matury, 

• ryzyko pojawienia się problemów wychowawczych wynikających z sąsiadowania ze 

sobą szkół kształcących dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, 

• zawężona oferta edukacyjna wynikająca z warunków lokalowych – maksymalna 

liczba oddziałów szkoły wynosi 9 (po 3 na każdym poziomie),  

• trudności z zatrudnieniem kadry pedagogicznej – mała liczba godzin niektórych 

przedmiotów nie pozwala na zatrudnienie w pełnym wymiarze, np. fizyka, biologa. 
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Uwagi zgłoszone podczas konsultacji: 

 

• uwagi pozytywne:  

− opowiadam się za wariantem przy założeniu, że w przypadku powodzenia 

przedsięwzięcia zostanie wybudowana większa szkoła w nowej lokalizacji (5 osób); 

 

• uwagi negatywne:  

− wariant ten nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na bliskie sąsiedztwo 

gimnazjum i szkoły podstawowej oraz założenie, że budynek w sytuacji niepełnego 

naboru mógłby być wykorzystywany również przez uczniów gimnazjów; 

 

− zbyt bliskie sąsiedztwo uczniów w różnym wieku może stwarzać okazje do zachowań 

agresywnych wobec młodszych uczniów; 

 

− nie powoływanie oddzielnej dyrekcji to sygnał, że poziom nauczania w szkole będzie 

niski; 

 

− szkoła powinna mieć takie warunki lokalowe, aby można było stworzyć w niej 4 lub 5 

oddziałów z różnymi profilami edukacyjnymi; budowa szkoły z wąską ofertą 

edukacyjną w punkcie wyjścia czyni ją mało atrakcyjną; 
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b) Wariant II - Utworzenie liceum ogólnokształcącego w docelowej lokalizacji, wybranej 

spośród wskazanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. 

 

Charakterystyka wariantu 

 

Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• budowy obiektu  dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz kompleksu boisk 

sportowych - szacunkowy koszt inwestycji wynosi co najmniej 14 mln zł. Kwota 

obejmuje także wyposażenie i koszty dodatkowe, które generowane będą w 

zależności od lokalizacji i wiążą się z koniecznością wykwaterowań lub wykupem 

gruntów pod inwestycję,  

• inwestycja długoterminowa – prawdopodobne uruchomienie szkoły po 2020 roku, 

gdy zacznie wzrastać liczba absolwentów gimnazjów (wg. danych demograficznych). 

 

Mocne strony: 

• wskazane lokalizacje nie ograniczają inwestycji, 

• szkoła nie dzieli terenu z innymi placówkami oświatowymi. 

 

Zagrożenia: 

• wysoki koszt realizacji inwestycji, 

• konieczność zabezpieczenia mieszkań dla wysiedlonych mieszkańców budynków 

socjalnych, 

• odległy termin uruchomienia szkoły, 

• lokalizacje nie są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców – znajdują się na peryferiach 

osiedla, 

• tereny niezbyt dobrze skomunikowane z siecią komunikacji miejskiej, 

• zagrożenie zbyt małą liczbą uczniów chętnych do nauki w szkole, pomimo 

prognozowanego  wzrostu  demograficznego po 2020 r. 

• w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia obiekty dydaktyczne i sportowe będą 

niewykorzystane, pozostanie konieczność ponoszenia kosztów ich bieżącego 

utrzymania, 

• trudności z zatrudnieniem kadry pedagogicznej – mała liczba godzin niektórych 

przedmiotów nie pozwala na zatrudnienie w pełnym wymiarze, np. fizyka, biologa. 
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Uwagi zgłoszone podczas konsultacji: 

 

• uwagi pozytywne 

(odnoszące się do koncepcji budowy szkoły w nowej, odrębnej lokalizacji):  

− opowiadam się za budową szkoły ponadgimnazjalnej w nowej lokalizacji ponieważ 

szkoła jest koniecznie potrzebna dla mieszkańców (8 osób) 

 

− dobrą lokalizacją spośród wskazywanych przez MPU jest teren wojskowy przy 

ul. Strzałowej z uwagi na to, że jest położony blisko dworca PKP i przystanków 

komunikacji miejskiej 

 

− powstanie takiego liceum byłoby otwarciem lewobrzeża na pozostałą część Torunia, 

 

− aby nowa szkoła miała dobry poziom nauczania należałoby utworzyć atrakcyjne 

profile, uwzględniające potrzeby rynku pracy, zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, 

 

− utworzenie liceum miałoby dla mieszkańców lewobrzeża walor kulturowy, prestiżowy 

i stanowiłoby czynnik budowania społeczności lokalnej, 

 

• uwagi negatywne  

 (odnoszące się do planu uruchomienia szkoły po 2020 r.) 

− na tak długoterminowe plany należy patrzeć sceptycznie; 

 

− rozwiązanie długoterminowe, podczas gdy problem braku szkoły jest aktualny, a nie  

przyszłościowy; 

 

− nie należy obawiać się o brak naboru i czekać z budową nowej szkoły do 2020 r., 

ponieważ liczba dzieci na lewobrzeżu stale rośnie; trudy i koszty dojazdów, jakie 

obecnie są udziałem uczniów mieszkających na lewobrzeżu, a dojeżdżających do szkół 

na prawobrzeżu skłonią ich do wyboru szkoły niedaleko miejsca zamieszkania;  gdy ta 

dzielnica była dwukrotnie mniejsza, to z powodzeniem funkcjonowało tutaj liceum; niż 

demograficzny jest bardziej odczuwalny w licznych szkołach na prawobrzeżu, niż w 

byłby odczuwalny w jednej szkole na lewobrzeżu; 

 

− datę 2020 r. obliczono, kierując się szacunkową liczbą uczniów mieszkających na 

lewobrzeżu, podczas gdy po usunięciu utrudnień komunikacyjnych szkołę taką 

mogliby wybierać również uczniowie mieszkający np. na Starówce; 
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− nie uwzględniono w szacunkowej liczbie naboru uczniów, którzy dojeżdżają spoza 

Torunia; 

 

− nie należy obawiać się trudności z naborem kadry, ponieważ wielu nauczycieli 

pracujących dziś w szkołach ponadgimnazjalnych w prawobrzeżnej części Torunia ma 

trudności z uzupełnieniem etatu; 

 

− chcąc zachęcić uczniów do wyboru nowej szkoły należałoby tez podnieść poziom 

gimnazjów na lewobrzeżu, ponieważ jeśli ktoś dojeżdża już do gimnazjum na 

prawobrzeżu, to prawdopodobnie nie wróci do liceum na lewobrzeże. 

 

 (dotyczące proponowanych lokalizacji szkoły – ul. Andersa/Drzymały lub ul. 

Strzałowa) 

− Teren zlokalizowany pomiędzy boiskiem ZS nr 14 a Przedszkolem Miejskim 

w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego był przeznaczone na cele 

oświatowe. Mieszkańcy chcieli, żeby tam powstała szkoła ponadgimnazjalna, 

ponieważ powstałby kompleks oświatowy. Co zadecydowało o tym, że tam 

rozbudowano przedszkole? To było najlepsze miejsce na szkołę ponadgimnazjalną, 

z uwagi na bliskość dworca kolejowego i dobre skomunikowane. Wojsko nie da nam 

dobrego obiektu, ponieważ dysponuje samymi ruderami. 
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c) Wariant III - tymczasowe odstąpienie od utworzenia liceum ogólnokształcącego 

w lewobrzeżnej części Torunia i powtórna analiza problemu po usunięciu uciążliwości 

komunikacyjnych . 

 

Charakterystyka wariantu 

 

Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• Przeprowadzenia powtórnego badania społecznego odnośnie utworzenia szkoły 

ponadgimnazjalnej za 3-4 lata. Przewiduje się, że budowa nowej przeprawy mostowej 

i remont Mostu im. J. Piłsudskiego rozwiąże problemy komunikacyjne, z którymi dziś 

mieszkańcy lewobrzeża mierzą się każdego dnia. Być może okaże się, że po usunięciu 

uciążliwości komunikacyjnych mieszkańcy zmienią swoje preferencje. 

 

Mocne strony: 

• weryfikacja głównego argumentu podnoszonego za budową szkoły w lewobrzeżnej 

części miasta – uciążliwości związanych z dojazdem, 

• weryfikacja wzrostu liczby mieszkańców w związku z przewidywanym rozwojem 

budownictwa po likwidacji barier komunikacyjnych, 

• rozwiązanie to zapewnia najbardziej racjonalne zagospodarowanie publicznych 

środków finansowych z uwagi na brak ryzyka przeznaczenia środków finansowych na 

rozwiązania, które mogłyby zostać niewykorzystane przez mieszkańców. 

 

Zagrożenia: 

• rozwiązanie może nie spełniać oczekiwań mieszkańców.  
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Uwagi zgłoszone podczas konsultacji: 

 

• uwagi pozytywne:  

opowiadam się za tymczasowym odstąpieniem od utworzenia liceum 

ogólnokształcącego w lewobrzeżnej części Torunia i powtórną analizą problemu po 

usunięciu uciążliwości komunikacyjnych (3 osoby) 

 

• uwagi negatywne  

− rozwiązanie długoterminowe, podczas gdy problem braku szkoły jest aktualny, a nie 

przyszłościowy; 

 

− po usunięciu utrudnień komunikacyjnych szkołę na lewobrzeżu mogliby wybierać 

również uczniowie mieszkający np. na Starówce. 
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d) inne rozwiązania proponowane przez uczestników konsultacji społecznych: 

 

− przeniesienie jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z prawobrzeża do nowej lokalizacji 

na lewobrzeżu, zamiast tworzenia nowej, 13-tej szkoły, np. II LO lub XII LO, co 

rozwiązałoby problem z naborem kadry i zmniejszyłoby ryzyko niepełnego naboru. 
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IV. Fotografie ze spotkania z mieszkańcami 
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V. Materiały informacyjne – plakat i ulotka. 
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VI.  Materiały opublikowane w mediach nt. konsultacji.          
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VII. Podsumowanie 

 

  Niewielka liczebność uczestników konsultacji nie pozwala na dokładne oszacowanie  

zwolenników poszczególnych wariantów utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej 

w lewobrzeżnej części Torunia. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi pozwalają jednak na 

wyciągnięcie pewnych wniosków: 

 

 1. Uczestnicy konsultacji społecznych dot. utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej na 

lewobrzeżu wskazywali na potrzebę utworzenia szkoły w odrębnej lokalizacji, co 

zachęciłoby uczniów do podjęcia w niej nauki. Spośród zaprezentowanych lokalizacji 

wskazywali na teren przy ul. Strzałowej jako najbardziej dogodny dla tych celów. 

Część uczestników, rozumiejąc, że budowa nowej szkoły jest procesem długotrwałym, 

opowiedziała się za tymczasowym rozwiązaniem w postaci utworzenia liceum w ramach 

Zespołu Szkół nr 14, przy założeniu jednak, że w przypadku powodzenia przedsięwzięcia, 

zostałaby utworzona nowa szkoła w odrębnej lokalizacji. 

Mieszkańcy wskazują jednocześnie na konieczność przystąpienia do budowy i oddania do 

użytku nowego obiektu w jak najszybszym czasie. 

 

 2. Uczestnicy konsultacji wskazywali następujące rozwiązania mające zapobiec 

zagrożeniu niedostatecznego naboru do nowego liceum i w konsekwencji - braku 

odpowiedniego wykorzystania szkoły:  

- możliwość utworzenia w ramach szkoły atrakcyjnych profili edukacyjnych 

z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku pracy, 

- możliwość przeniesienia do nowego obiektu jednej ze szkół funkcjonujących 

w prawobrzeżnej części Torunia (II LO lub XII LO), zamiast tworzenia dodatkowej szkoły. 

 

3. Jednocześnie wśród uczestników konsultacji pojawiły się 3 osoby, które 

opowiedziały się za wariantem tymczasowego odstąpienia od utworzenia liceum 

ogólnokształcącego w lewobrzeżnej części Torunia i powtórnej analizy problemu po 

usunięciu uciążliwości komunikacyjnych. 

 

 


