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Protokół z posiedzenia 

Rady Okręgu Nr 4 Czerniewice 

 w dniu 21.02.2022r. 
 

 

Spotkanie odbyło się według ustalonego i zatwierdzonego przez zebranych porządku 

zebrania. W spotkaniu uczestniczył p. Witold Jankowiak – Prezes Stowarzyszenia 

Kultury Chrześcijańskiej Toruń- Czerniewice.  

 

KORESPONDENCJA WYSŁANA 
 

❖ W odpowiedzi na pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT wysłaliśmy                

w dniu 31 grudnia 2021 r. propozycje mieszkańców osiedla dotyczące połączeń 

komunikacji miejskiej na lewobrzeżu, które mogłyby być włączone do planu 

konsultacji społecznych na rok 2022. 

Propozycje dotyczyły  : 

- zwiększenia częstotliwości przejazdów linii autobusowych  nr 11 i 19  

- wydłużenia trasy linii 19 z możliwością dojazdu do Sądu Rejonowego na              

ul. Grudziądzkiej 

- przebudowy/wymiany wiaty autobusowej linii nr 11 przy ulicy Łódzkiej               

w kierunku miasta, przy skrzyżowaniu z ul. Zdrojową, która skutecznie 

ochroniłaby oczekujących na autobus od wiatru, deszczu, a przede wszystkim 

ochlapaniem przez strumienie wody od przejeżdżających z dużą prędkością 

samochodów.  

❖ Do Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego przesłaliśmy opinię Rady 

Okręgu do ogłoszonego przez Prezydenta wykazu zamierzeń inwestycyjnych wraz  

z ich opisem rzeczowym, które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji 

Publicznej UMT. 

Opinie dotyczyły planowanych w 2022 roku następujących inwestycji                              

w Czerniewicach: 

1. Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw oraz mini-tężni przy „Hospicjum 

Nadzieja” przy ul. Włocławskiej 169B  

2. Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych                  

i zaleceń instytucji kontrolujących – wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 34                

w urządzenia zapobiegające zadymieniu.  

Wskazane zadania w ocenie rady są inwestycjami potrzebnymi i mają swoje 

uzasadnienie z uwagi na zminimalizowanie skutków wykluczenia społecznego osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz na zapewnienie bezpieczeństwa w razie 

pożaru. 

❖ W dniu 16 lutego 2022 r. pocztą e-mailową zgłosiliśmy do Wydziału Gospodarki 

Komunalnej UMT usunięcie pojemnika na odzież, który ustawiony został na terenie 

rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/ Włocławskiej. Naszym zdaniem pięć 

pojemników (jeden przy sklepach przy ul. Zdrojowej, jeden na ul. Relaksowej i trzy 

na osiedlu Solanki) są wystarczające.  
 

KORESPONDENCJA OTRZYMANA 
 

❖ W dniu 16 grudnia 2021 r. od Komendanta Mirosława Bartulewicza                           

i pracowników Straży Miejskiej w Toruniu otrzymaliśmy pocztą e-mailową 

życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 



❖ W dniu 29 grudnia 2021 r. z Biura Rady Miasta Torunia pocztą e-mailową 

otrzymaliśmy pismo dotyczące uprawnień rad okręgów do opiniowania 

zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń inwestycyjnych o charakterze 

lokalnym, które ogłoszone zostały przez Prezydenta w Biuletynie Informacji 

Publicznej UMT. 

❖ W dniu 24 stycznia 2022r., z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, otrzymaliśmy 

pocztą e-mailową pismo z prośbą o poinformowanie jak największej liczby 

mieszkańców osiedla o ankiecie MZD, związanej z działalnością projektu             

pt. „Rower Miejski”. Pozyskane informacje z wypełnionych ankiet pozwolą MZD, 

zgodnie z oczekiwaniami ankietowanych, wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju 

projektu. W ramach powyższego projektu interesujące byłoby poszerzenie jego 

działalności, aż do Czerniewic. Proponujemy powstanie stacji rowerowej na terenie 

rekreacyno-sportowym przy ul. Zdrojowej. Teren jest oświetlony i monitorowany. 

❖ Z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, w dniu 2 lutego 2022 r., 

otrzymaliśmy pocztą e-mailową informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

dotyczących projektu pt. „Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do                

2030 r.” Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.konsultacje. 

torun.pl/pl/program-rozwoju-turystyki-do-2030-r . 

❖ Redakcja gazety Tylko Toruń w dniu 10 lutego 2022 pocztą e-mailową przesłała 

informację, że w najbliższym numerze (18 lutego br.) planuje zamieszczenie 

artykułu poświęconego działalności Rad Okręgów w mieście. W związku z tym 

zwrócono się do naszej rady z prośbą o przesłanie stosownych informacji godnych 

zamieszczenia w gazecie.  

❖ Z Wydziału Gospodarki Komunalnej, pocztą e-mailową, otrzymaliśmy pismo z dnia 

15.02.2022 r. w sprawie nawiązania współpracy w realizacji społecznych akcji 

sprzątania ogólnodostępnych terenów osiedlowych. Jak co roku Wydział 

Gospodarki Komunalnej gwarantuje dostarczenie jednorazowych rękawiczek                     

i worków oraz zapewnia wywózkę zebranych odpadów komunalnych po 

zakończeniu akcji.  

 

INWESTYCJE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU NA 

TERENIE O/M TORUŃ-CZERNIEWICE 
 

Wykaz inwestycji zamieszczony został na tablicach ogłoszeniowych                           

i w serwisie internetowym rad okręgów – CZERNIEWICE:    

https://ro.torun.pl/content/rada-okr%C4%99gu-nr-4-czerniewice  
 

PRZEPROWADZONE SPOTKANIA 
 

❖ W Wydziale Ochrony Ludności UMT, w dniu 13 stycznia 2022r., na zaproszenie 

Kierownika Referatu ds. Monitoringu Wizyjnego mgr inż. Krzysztofowa 

Rządkowskiego, uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym rozbudowy 

monitoringu osiedlowego. W ramach rozbudowy, z budżetu obywatelskiego na rok 

2021, realizowane są dwa punkty kamerowe przy             ul. Solankowej na terenie 

rekreacyjno-sportowym oraz przy ul. Włocławskiej/ Spacerowej, przy wjeździe do 

Czerniewic od strony Brzozy. Wykonawcą tych inwestycji jest firma Dartel 

zajmująca się instalacją systemów teletechnicznych. Na chwilę obecną zostały 

ułożone rury osłonowe do instalacji światłowodowej i elektrycznej. Zakończenie 

całej inwestycji planowane jest najpóźniej do końca I kwartału 2022 roku. Ważnym 

punktem spotkania było uzgodnienie (mimo wcześniejszych rozbieżności) 

https://ro.torun.pl/content/rada-okr%C4%99gu-nr-4-czerniewice


ostatecznej lokalizacji punku kamerowego przy ul. Solankowej. Ustaliśmy również 

(zgodnie z projektem BO 2021) zamontowanie znaków informacyjnych „Osiedle 

monitorowane” i „Teren monitorowany”. Po zakończonym spotkaniu, dzięki 

uprzejmości gospodarza, mogliśmy obejrzeć i poznać miejsce funkcjonowania 

Centrum Dozoru Monitoringu.  

❖ W dniu 14 stycznia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR)                

w Toruniu, odbyło się spotkanie z panem Mirosławem Batorskim w celu 

uzgodnienia z wnioskodawcą panem Piotrem Mądrzejewskim, zakresu prac dwóch 

projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego na rok 2022.  

❖ Uzgodnienia dotyczyły zadań: 

- Wykonanie zjazdu linowego typu „Tyrolka” przy ul. Solankowej  

- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (w tym oczyszczenie 

  i uzupełnienie piasku kwarcowego) i modernizacja (montaż osłon z obrzeży 

betonowych wzdłuż ogrodzenia przed nawiewającym piaskiem i śmieciami) 

przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej. 

Ze spotkania został sporządzony protokół, podpisany przez strony. Kolejnym 

etapem będzie złożenie przez MOSiR zapytania ofertowego na ich realizację. 

❖ Analogiczne spotkanie w MOSiR miało miejsce w dniu 21 stycznia 2022 r.,              

ale dotyczące zadania pn. „Wykonanie plenerowej estrady na placu festynowym 

przy ul. Włocławskiej”. Na spotkaniu pan Batorski uzgodnił projekt z 

wnioskodawcą, panem Miłoszem Stopińskim. Zgodnie z procedurą został 

sporządzony protokół, podpisany przez strony. Na powyższe zadanie ogłoszony 

zostanie przetarg.  

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

REALIZUJĄCEGO ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH CENTRUM 

AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – CZERNIEWICE 
 

Uczestniczący w posiedzeniu Rady Okręgu Prezes Stowarzyszenia Kultury 

Chrześcijańskiej (SKCh) pan Witold Jankowiak przybliżył nam funkcjonowanie 

Stowarzyszenia na przykładzie harmonogramu zajęć, które są realizowane w miesiącu 

lutym 2022 r. 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, funkcjonujące od 2015 r., działa przy 

wsparciu finansowym Gminy Miasta Toruń realizując różnego typu zadania w ramach 

Centrum Aktywności Lokalnej – Czerniewice. 

Prezes SKCh podkreślił bardzo istotny element dla rozwoju każdego środowiska, 

jakim jest jego integracja poprzez aktywność pojedynczych osób, czy też grupy osób. 

Można zauważyć, że wraz z upływem czasu zmieniają się potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców osiedla. Szczególnie dotyczy to młodzieży i osób w średnim wieku.  

Dokładne informacje o działalności SKCh oraz harmonogram zajęć na bieżący miesiąc 

są umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.skch.pl oraz w gablotach 

Rady Okręgu w Czerniewicach. 

 

SPRAWY BIEŻĄCE  
 

❖ W dniu 15 grudnia 2021 r. zainstalowano słupy oświetleniowe z podwójnymi 

lampami na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej. 

❖ W drugiej połowie grudnia 2021 r. położono rury osłonowe do instalacji 

przewodów światłowodowych do punktów kamerowych na terenie rekreacyjno-

http://www.skch.pl/


sportowym przy ul. Solankowej i Włocławskiej/Spacerowej (południowej granicy 

miasta). 

❖ W dniu 1 lutego 2022r. na prośbę mieszkańców została włączona lampa 

oświetleniowa na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa/Matysiaków oraz lampa przy 

przystanku autobusowym na żądanie przy ul. Łódzkiej. 

 

INNE SPRAWY - WOLNE WNIOSKI. 
 

❖ Na stronie internetowej Serwisu Urzędu Miasta Torunia ukazały się artykuły ważne 

dla mieszkańców Czerniewic: 

1. Artykuł z dnia  7 lutego 2022 r. „Maseczki dla mieszkańców”. W dniach 

od 9 do 18 lutego przeprowadzona zostanie przez Gminę Miasta Toruń akcja 

przekazywania bezpłatnych maseczek dla mieszkańców Torunia. Miejscem 

odbioru maseczek dla mieszkańców Czerniewic wskazana została Szkoła 

Podstawowa nr 34. 

2. Artykuł z dnia 7 lutego 2022 r. „Dziura w drodze? Zadzwoń!”. Miejski 

Zarząd Dróg w Toruniu przystąpił do łatania widocznych ubytków                          

w nawierzchniach jezdni. W tym celu dla mieszkańców uruchomiony został 

specjalny tel. 56 66 99 16 oraz adres e-mailowy: mzd@mzd.torun.pl z których 

można korzystać aby poinformować MZD o dziurach w jezdni.  

3. Artykuł z dnia 15 lutego 2022 r. „Miasto usuwa dzikie wysypiska”. 

Wydział Gospodarki Komunalnej UM uruchomił z kolei tel. 56 611 83 32,      

e-mail: odpady@um.torun.pl gdzie można zgłaszać miejsca dzikich wysypisk 

śmieci. Lokalizację dzikich wysypisk śmieci można zgłaszać również do 

Straży Miejskiej w Toruniu telefonicznie pod nr 986 lub e-mailowo: 

sekretariat@strazmiejska.torun.pl Ponadto Wydział Gospodarki UMT zachęca 

do organizowania społecznych akcji sprzątania osiedli, w ramach których 

przekazywane będą nieodpłatnie rękawic i worki oraz odbiór zgromadzonych 

odpadów ze wskazanych miejsc.  

4. Artykuł z dnia  16 lutego 2002 r. „Portfolio inwestycyjne Torunia 2022” – 

w III kwartale 2022 planowana jest sprzedaż terenu przy ul. Włocławskiej 240 

w Czerniewicach pod budownictwo wielorodzinne. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
 

❖ Wystosować pismo MOSiR-u dotyczące następujących spraw: 

1. Naprawienie i przegląd ławek - uzupełnienie brakujących i wymiana 

spróchniałych elementów drewnianych (łaty); 

2. Malowanie ławek – zabezpieczenie ich  środkami drewnochronnymi  

znajdujących się  na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/ 

Włocławskiej (16 ławek) i na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. 

Solankowej (10 ławek) 

3. Usunięcie uschniętych iglaków (12 szt.), które posadzone zostały w ramach 

budżetu obywatelskiego 2020 – projektu pt. „Modernizacja i dyslokacja 

obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 2020-222 

w Czerniewicach. 

4. Uzupełnienie kory ogrodowej pod urządzenia do ćwiczeń 

ogólnorozwojowych typu New Age Fit przy ul. Solankowej. Urządzenia 

powstały w 2016 r. 

mailto:mzd@mzd.torun.pl
mailto:odpady@um.torun.pl
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5. Usunięcie nieczynnego i zniszczonego komputera służącego do 

instruowania odpowiednich ćwiczeń na urządzeniach New Age Fit przy                   

ul. Solankowej. 

6. Utrzymanie sprawności urządzeń, czystości, koszenie trawy, itp. 

administrowanych przez MOSiR 

❖ Wystosować pismo do Wydziału Środowiska i Ekologii UMT w sprawie 

utrzymania zieleni i czystości na osiedlu – przycięcie w okresie wczesno 

wiosennym krzewów i kwiatów oraz koszenia traw i usuwania chwastów.   

❖ Zorganizować spotkanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT w celu 

omówienia spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości (sprzątnięcie 

piasku po zimie ze ścieżek rowerowych i ulic osiedlowych, malowanie ławek 

parkowych na ul. Zdrojowej i ul. Gajowej, ustawienie koszy na śmieci, itp.) oraz 

spraw związanych z komunikacją miejską (dotyczy wymiany wiaty autobusowej na 

ul. Łódzkiej) i niezrealizowanej inwestycji drogowej w ramach PDL-u (Program 

Dróg Lokalnych), itp. 

❖ Ustalić termin otwarcia po zimie kortu tenisowego, boiska do koszykówki  i boiska 

siatkówki plażowej. 

 

 

 

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Rady Okręgu zaplanowane na dzień               

25 kwietnia 2022 r.  

 

Protokół porządziła: 

Marianna Laurentowicz 

 


