Toruń, 14.04.2012
SS-OK-12/37

Pan
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
dot: braku wyczerpującej odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Stawki z dnia 15.03.2011 SS-OK-11/17

Pismem z dnia 21 kwietnia 2011 r. otrzymaliśmy częściową odpowiedź na pytania zadane przez
Stowarzyszenie Stawki w sprawach dotyczących problemów nurtujących mieszkańców naszej dzielnicy.
Większość odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy uważamy za niewystarczające, traktujące temat
powierzchownie lub całkowicie pomijające istotę zagadnienia.
W związku z tym ponownie zwracamy się o pełną i rzetelną odpowiedź na pytania, które są
efektem bolączek trapiących naszą dzielnicę i apelujemy o poważne potraktowanie problemów
mieszkańców lewobrzeżnej części miasta.
1. (pismo z 15.03 pkt 12) W naszym mieście działa obecnie pięć targowisk całorocznych, a inne
miejsca handlu warzywami i owocami pojawiają się sezonowo i trudno je określać mianem „targowisko”.
Jest to kolejny przykład bardzo dużych zapóźnień w rozwoju tej części miasta. Łatwo zauważyć, że
wszystkie one znajdują się po prawej stronie Wisły, a mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta
targowiska jeszcze się nie doczekali. Od wielu lat nie doczekali się nawet miejsca wyznaczonego przez
Magistrat, gdzie takie targowisko mogłoby powstać. W związku z tym mieszkańcy lewobrzeża chcąc
mieć wybór przy zakupie warzyw, owoców, kwiatów czy innych artykułów rolno-spożywczych nadal są
skazani na konieczność przejazdu do Śródmieścia i dokonywanie zakupów na targowiskach po prawej
stronie Wisły.
Problem ten był sygnalizowany przez Stowarzyszenie w korespondencji do Prezydenta, jednak do dnia
dzisiejszego brak jest skutecznych działań ze strony UM i brak jest dalej konkretnych rozwiązań
formalno–prawnych w tym zakresie. Władze miasta nie wykazały dotychczas wystarczającej
determinacji i zaangażowania, aby miejsce na takie targowisko po lewej strony Wisły wyznaczyć i
zachęcić inwestorów do działań. Nie ulega wątpliwości, że znalazłoby się zapewne wielu chętnych,
którzy chcieliby podjąć działalność gospodarczą i otworzyć swoje stoisko na targowisku.
Podkreślić należy, że realizacja odpowiedniej infrastruktury targowej, z właściwym uzbrojeniem, dobrym
dojazdem oraz miejscami parkingowymi i WC spotkałaby się z życzliwością i dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Znacznie poprawiłoby to również komfort życia mieszkańców tej części Torunia oraz
przyczyniłoby się do przyciągnięcia inwestorów zainteresowanych tworzeniem punktów handlowousługowych, sklepów firmowych, a wręcz tworzenia małego centrum handlowego.
Wnosimy o podanie wyczerpującej informacji, jakie działania podejmuje UMT, aby już dzisiaj
przygotować i szeroko upublicznić projekt wybudowania i uruchomienia targowiska miejskiego dla całej
lewobrzeżnej części Torunia?
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2. (pismo z 15.03 pkt 13) W październiku 2010 r. ukonstytuował się Społeczny Komitet ds. Utworzenia
Szkoły Ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części Torunia, złożony z przedstawicieli dzielnic Podgórza,
Stawek, Rudaka i Czerniewic. Swoje poparcie dla działań Komitetu wyraziło również Stowarzyszenie.
Celem działania tego Komitetu jest doprowadzenie do utworzenia nowoczesnej szkoły
ponadgimnazjalnej dla młodzieży kończącej gimnazja szczególnie w tej części miasta. W nowej
placówce wdrażane byłyby toruńskie doświadczenia i nowoczesne rozwiązania w zakresie edukacji
językowej, informatycznej oraz rozwoju aktywności ruchowej.
Obecna sytuacja zmusza młodzież kończącą Gimnazjum Nr 14 na Stawkach, Gimnazjum Nr 15 na
Podgórzu oraz Gimnazjum Nr 34 w Czerniewicach do codziennych, tak bardzo uciążliwych dojazdów
przez Wisłę w celu kontynuowania dalszej nauki. Szkoła byłaby atrakcyjna również dla uczniów
sąsiednich gmin np. Cierpic, Małej i Dużej Nieszawki. Lewobrzeżna, rozległa obszarowo część Torunia
licząca już około 22 tys. mieszkańców pozbawiona jest całkowicie szkoły średniej, co powoduje
rozliczne komplikacje. Dla przykładu podać można, że na osiedlu Na Skarpie, w odległości zaledwie
kilkuset metrów usytuowane są aż trzy szkoły ponadgimnazjalne.
Ta sytuacja wskazuje dobitnie na konieczność zmian w sieci placówek oświatowych miasta. Młodzież
lewobrzeżnej części Torunia ma dość koszmarnych dojazdów do centrum, ma również prawo do szkoły
ponadgimnazjalnej usytuowanej na miejscu. Mieszkańcy Podgórza, Stawek, Rudaka i Czerniewic mają
prawo domagać się realizacji obietnic wyborczych Prezydenta Miasta Michała Zalewskiego w tym
zakresie. Liczą również na skuteczne działania radnych miejskich i właściwych urzędników miejskich w
zakresie tworzenia równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w mieście.
Wnosimy o podanie wyczerpującej informacji, jakie działania podejmuje UMT, aby już dzisiaj
przygotować i zrealizować projekt wybudowania i uruchomienia szkoły ponadgimnazjalnej dla całej
lewobrzeżnej części Torunia?

Z poważaniem
W imieniu członków
Stowarzyszenia Stawki
Olgierd Kędzierski
Prezes Stowarzyszenia
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