Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014
Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
OGÓLNOMIEJSKIE
ID

Tytuł

Lokalizacja

Opis na karcie

Koszt
zaakceptowany

O0008 Przebudowa nieczynnej Ul. Podmurna 62/68 w Toruniu
fontanny w Piernikowym
Miasteczku w wodny
plac zabaw

W ramach projektu fontanna zostanie przekształcona w
nowoczesny obiekt wodny. Powierzchnia fontanny będzie
wyrównana z terenem i otrzyma antypoślizgową nawierzchnię bezpieczną i dostępną dla dzieci. Zamontowane zostaną dysze
wodne mgielne i strumieniowe o zasięgu do 1 m. Teren wokół
fontanny będzie otoczony drobną zielenią.

Hanza Cafe-spotkania organizowane
O0012 Przedsiębiorczość
cyklicznie w ramach społeczności
źródłem dostatku
Mission: Toruń
mieszkańców Torunia.
Pomoc nowym i
istniejącym drobnym
przedsiębiorcom i
ludziom biznesu oraz
planującym założyć
własną działalność -cel to
ożywienie gospodarcze
Torunia we wszystkich
dziedzinach gospodarki i
zmniejszenie bezrobocia

W ramach projektu będą organizowane cykliczne otwarte
imprezy promujące ideę rozwoju przedsiębiorczości oraz
wyjaśniające podstawowe aspekty prowadzenia działalności
gospodarczej. Prelegentami będą m.in. przedstawiciele GPW,
przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, także z zagranicy. Zadanie
może być realizowane wyłącznie na podstawie konkursu
publicznego ogłoszonego w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta
Torunia lub w ramach otwartego konkursu ofert w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

35 000,00

W ramach projektu zostanie uporządkowany teren między
wspólnotami mieszkaniowymi. Naprawiona zostanie ulica,
wymienione płyty chodnikowe, boks śmietnikowy przystosowany
do selektywnej zbiórki odpadów. Powstaną miejsca parkingowe,
a także teren o charakterze rekreacyjnym, niewielki ogrodzony
plac zabaw. Zostaną też zamontowane ławki oraz stojaki na

400 000,00

O0014 Rewitalizacja terenu przyjazna okolica na
osiedlu Mokre

Działka pomiędzy trzema wspólnotami
mieszkaniowymi: Przy Rynku
Wełnianym 5-7-9, Przy Rynku
Wełnianym 11-13 oraz Czarnieckiego
2, 2a, 2b, nr ewidencyjny, 636/35,
obręb 10, oznaczona w księdze

500 000,00

wieczystej nr T01T/00066813/2 o
powierzchni ok. 2000 m2, będąca
własnością Gminy Miasta Toruń.

rowery i oświetlenie. Zostanie uporządkowana zieleń.

O0021 Gildia mediacyjna

Hanza Cafe, ul. Piekary 28 oraz Urząd
Miasta Torunia, komendy Policji,
ośrodki pomocy społecznej

W ramach projektu przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna
dotycząca mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów
rodzinnych i sąsiedzkich. Grupa osób niezamożnych będzie
mogła skorzystać z pomocy mediatora. Zadanie może być
realizowane wyłącznie na podstawie konkursu publicznego
ogłoszonego w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia lub
w ramach otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

25 000,00

O0022 Utwardzenie drogi
począwszy od ul.
Fantazyjnej poprzez
Zakole do Międzyrzecze.

Osiedle Kaszczorek - rekreacyjne
tereny Torunia, od ul. Fantazyjnej
poprzez Zakole do Międzyrzecze

W ramach projektu zostanie wyrównany i utwardzony odcinek ul.
Fantazyjnej (od Fantazyjnej, poprzez Zakole do Międzyrzecze).

1 200 000,00

W ramach projektu na placykach (wybiegach) dla psów na
terenie miasta będzie działać behawiorysta - treser zwierząt. Jego
zadaniem będzie prowadzenie podstawowej edukacji z zakresu
bezpieczeństwa trzymania psa, a także dbanie o porządek na
wybiegu. Zadanie może być realizowane wyłącznie na podstawie
konkursu publicznego ogłoszonego w trybie zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia lub w ramach otwartego konkursu
ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

20 000,00

Wybiegi dla psów w centrum miasta,
O0043 Behawiorysta (treser
przy ul. Niesiołowskiego i na innych
zwierząt) na wybiegach
dla psów, które powstaną tworzonych wybiegach
w naszym mieście jako
osoba dbająca o
bezpieczeństwo naszych
pupili na wybiegach

O0050 Plac Street Workout rozwój infrastruktury
sportowej w Toruniu

Góry zajęcze - teren sąsiadujący z V
Liceum Ogólnokształcącym w pobliżu
skrzyżowania ulic Sienkiewicza i
Fałata w Toruniu. Alternatywny teren:
plac cyrkowy przy ul. Przy Skarpie,
obok kortów tenisowych

W ramach projektu powstanie plac do treningów ulicznych, o
nawierzchni żwirowej. Zostanie tam zamontowany zestaw
drążków, poręczy, poprzecznych drabinek, ławek zamontowanych na pionowych słupach. Urządzenia będą służyć
do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

65 000,00

O0051 Ławeczki z grawerką

Teren całego miasta

W ramach projektu zostanie zakupionych 100 ławek parkowych,

100 000,00

które będą ustawiane w różnych częściach Torunia, na terenach
miejskich, wg wskazań mieszkańców. Chętni torunianie będą
mogli ufundować tabliczkę z wygrawerowanym napisem o
pozytywnym przesłaniu, która zostanie przymocowana do
ławeczki.
O0060 Letnie boisko do sportów Sezonowe lodowisko w miejskim
kompleksie sportowym przy ulicy Przy
hokejowych
Skarpie 4 w Toruniu, zlokalizowane
pomiędzy Orlikiem, a kortami
tenisowymi

W ramach projektu sezonowe lodowisko Na Skarpie zostanie
przystosowane do wykorzystania także w sezonie letnim, do
uprawiania sportów typu unihokej czy hokej na rolkach. Obiekt
otrzyma betonową nawierzchnię i wykładzinę z tworzywa
sztucznego. Będzie wykorzystywany jako lodowisko zimą oraz
latem, jako boisko do innych sportów wymagających ogrodzenia
bandami.

360 000,00

O0070 Wystawa fotografii
mobilnej "Mobilny
Toruń"

Most Józefa Piłsudskiego

W ramach projektu zostanie przygotowana plenerowa mobilna
wystawa fotograficzna. Mobilna - to znaczy, że będą na niej
prezentowane zdjęcia wykonane urządzeniami mobilnymi
(smartfony, tablety). Tematem wystawy będzie Toruń, a
miejscem prezentacji fotografii most im. Piłsudskiego.

70 000,00

O0078 Festiwal Toruń z Pasją

Kolegium Pracowników Służb
Społecznych

W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza warsztatowa
z udziałem pasjonatów, autorów książek, podróżników, artystów i
coachów. Warsztaty dla dorosłych i dzieci dotyczące rozwoju
osobistego oraz odkrywania i wzmacniania własnych pasji i
umiejętności.

10 000,00

O0086 Kierowco zachowaj
odstęp

Całe miasto - drogi wjazdowe oraz
ulice, wzdłuż których nie ma
wydzielonej infrastruktury rowerowej.

W ramach projektu na toruńskich ulicach zostaną ustawione
znaki drogowe informujące kierowców o konieczności
zachowania bezpiecznego odstępu od rowerzystów. Tablice
pojawią się m.in. na drogach wjazdowych do miasta oraz przy
ulicach, wzdłuż których nie ma wydzielonej infrastruktury
rowerowej (łącznie do 50 znaków).

30 000,00

O0087 Rewitalizacja Skweru
Inwalidów Wojennych
na Osiedlu Młodych

Osiedle Młodych, ul. Gałczyńskiego

W ramach projektu teren zostanie uporządkowany i oczyszczony.
Posadzone zostaną żywopłoty, a w pobliżu obelisku kwiaty oraz
ustawione ławki. Pojawi się też siłownia plenerowa z kilkoma

100 000,00

urządzeniami do ćwiczeń. Piaskownica zostanie przeniesiona w
nowe miejsce. W drugim końcu terenu stanie stół szachowy i
ławki parkowe. Będą tez pojemniki na psie odchody oraz tablica
informacyjna z zasadami korzystania z terenu.
O0089 Piłkarskie Półfinały
Mistrzostw Polski Ligi
Nike Playarena

Toruń, preferowane miejsce to stadion
przy ul. Bema

W ramach projektu w Toruniu odbędą się półfinałowe rozgrywki
ligi. Wezmą w nich udział amatorskie drużyny młodzieżowe z
północnego rejonu Polski, w tym kilka z naszego miasta.
Zwycięzcy zawodów awansują do rozgrywek finałowych. W
przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez wykonawcę
wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez
powierzenie jednostce miejskiej, we współpracy z organizatorem
ligi.

35 000,00

O0091 Nadanie nazwy i
doposażenie trasy
rowerowej ToruńŁubianka

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 553, a
następnie wyznaczoną trasą drogi
rowerowej

W ramach projektu, na toruńskim odcinku trasy, zostaną
ustawione tablice informacyjne, m.in. z mapką ścieżki rowerowej
Toruń - Łubianka. Zostanie wyznaczone także miejsce do
odpoczynku, postawiona niewielka wiata z ławeczką i stolikiem
drewnianym, stojak rowerowy oraz przenośna toaleta. Nadawanie
trasie nazwy nie wchodzi w zakres budżetu partycypacyjnego.

25 000,00

O0092 Zakończenie
przebudowy odcinka
pieszojezdni ulicy
Wiklinowej

Ul. Wiklinowa - pieszojezdnia (obręb
26, działka 18/6)

W ramach projektu zostanie dokończona przebudowa ulicy
(pieszojezdnia). Powstanie nawierzchnia z polbruku,
odwodnienie w postaci studni chłonnych oraz wpusty uliczne.

258 000,00

O0093 Piernikowe miasteczko dobre miejsce dla rodzin

Ul. Podmurna 62/68

W ramach projektu plac zabaw zostanie odnowiony. Powstaną
nowe urządzenia (minigolf, szachy, warcaby, kręgle plenerowe),
pawilon jako miejsce warsztatowe i gastronomiczne, toalety i
przewijalnia dla małych dzieci. Zamontowane zostanie
oświetlenie. Powstanie ogródek letni. Teren zostanie oświetlony.
Odnowiona zostanie fontanna, zamek, huśtawki i inne urządzenia
zabawowe. Poszerzone zostaną działania animacyjne skierowane
do najmłodszych.

688 000,00

O0094 Budowa trasy
spacerowo-rowerowej
łączące ścieżkę
rekreacyjną biegnącą
wzdłuż Strugi
Toruńskiej z ulicą
Skłodowskiej Curie oraz
ul. Olsztyńską wraz z
infrastrukturą
rekreacyjnowypoczynkową

Teren osiedla Rubinkowo oraz
Grębocin-Bielawy

Budowa drogi spacerowo-rowerowej łączącej ścieżkę biegnącą
wzdłuż Strugi Toruńskiej z ul. Olsztyńską poprzez tereny
przylegające do ul. Bukowej i Niesiołowskiego. Budowa 1
siłowni zewnętrznej oraz 1 miejsca wypoczynku i rekreacji
(ławki, mała architektura, zieleń). Teren w całości nie należy do
miasta. Realizacja ze środków budżetu partycypacyjnego na rok
2014 możliwa wyłącznie w przypadku zgody właścicieli na
użyczenie terenu pod inwestycję.

420 000,00

O0095 Ogólnomiejski Turniej
Streetball Jest Fajnie

Parking piętrowy jednego z toruńskich
centrów handlowych bądź toruńskie
"orliki", rozmieszczone w wielu
osiedlach miasta

W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej koszykówki
ulicznej dla "dzikich drużyn". Impreza odbędzie się w
profesjonalnej oprawie (sprzęt, sędziowie, sztab medyczny,
promocja). Zaproszeni zostaną znani zawodnicy z lig
zawodowych. W przypadku wyboru zadanie będzie realizowane
przez wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w
trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) lub poprzez powierzenie jednostce miejskiej.

5 000,00

O0096 Szkolne boisko sportowe
- boiskiem Osiedla
Chełmińskie

Pomiędzy ulicami Mohna, Żwirki i
Wigury, Moczyńskiego, Pałucka;
Działka 293 obr. 37 w trwałym
zarządzie Gimnazjum nr 3 im. Jana
Pawła II

W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren należący do
Gimnazjum nr 3. Powstanie kompleks boisk sportowych wraz z
bieżnią. Na nowo zostanie także urządzona zieleń.

1 270 000,00

O0097 Akcja Wielkanocna
"Podarujmy iskrę
nadziei" 2 Edycja

Miasto Toruń

W ramach projektu zorganizowana zostanie przed Świętami
Wielkanocnymi impreza charytatywna, podczas której osobom
potrzebującym wydawane będą paczki z żywnością. Będzie to
druga edycja akcji Wielkanocnej. W trakcie imprezy odbędą się
występy zespołów muzycznych.

9 000,00

O0100 Bezpieczna Szkoła z
Torun.Naprawmyto.pl

Całe miasto

W ramach projektu będzie realizowany program edukacyjny
wśród uczniów toruńskich szkół z wykorzystaniem serwisu
internetowego typu naprawmyto.pl. We współpracy z uczniami

60 000,00

powstanie mapa punktów i obszarów niebezpiecznych i
utrudniających uczniom drogę do szkoły. Następnie, we
współpracy ze służbami miejskimi i dyrektorami szkół
zmapowane problemy będą rozwiązywane. Działanie przewiduje
także przygotowanie wersji mobilnej systemu oraz bieżącą
obsługę przez organizację pozarządową. W przypadku wyboru
zadanie będzie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w
otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).
O0101 Akademia Szermierki Budowlani Toruń modernizacja sali
sportowej przy ul.
Chrobrego 29

Toruń, ul. Chrobrego 29

W ramach projektu budynek zostanie wyremontowany (remont
wnętrza, naprawa dachu, rynien i innych elementów,
termomodernizacja). Po remoncie będzie wykorzystywany jako
szkółka szermiercza dla najmłodszych adeptów tego sportu.

O0102 Szczotki i kamienie!

Teren Gminy Miasta Toruń, przy
lodowisku TOR-TOR, przy hali
treningowej lodowiska miejskiego lub
alternatywnie na terenie Gminy Miasta
Toruń przy ul. Przy Skarpie (w
kompleksie obiektów sportowych)

W ramach projektu powstanie hala z dwoma torami lodowymi do
uprawiania curlingu. Zostanie zakupiony sprzęt sportowy
(kamienie, szczotki, itp.) oraz techniczny do utrzymania tafli.
Będzie to pierwszy w Polsce profesjonalny obiekt do uprawiania
tego olimpijskiego sportu, służący rekreacji sportowej torunian w
każdym wieku i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

O0104 Rowerowy placyk
manewrowy "MIŚ"

Przy ul. Polnej, ul. Szosy
Chełmińskiej, za Okręgową Stacją
Kontroli Pojazdów

W ramach projektu powstanie wydzielony placyk manewrowy
dla małych dzieci, o pow. 150 m kw., z wąskimi ścieżkami
symbolizującymi jezdnie oraz miniaturowymi znakami
drogowymi. Realizacja pod warunkiem uzyskaniem decyzji o
zmianie przeznaczenia gruntów leśnych.

50 000,00

O0108 Wieża dla jerzyków

Na Bulwarze Filadelfijskim - na
wysokości hotelu Copernicus;
Martówka; w okolicy ul. Traktorowej
44-50a

W ramach projektu zostaną zbudowane trzy wieże lęgowe dla
jerzyków: na Bulwarze Filadelfijskim - w okolicach hotelu
Copernicus oraz nad Martówką, w okolicach ul. Traktorowej.
Wieże zostaną wyposażone w specjalne wabiki oraz tablice
informacyjne.

100 000,00

O0115 Sieć siłowni

Podgórz: ul. Szubińska (obręb 63, nr

W ramach projektu powstanie sieć 7 siłowni plenerowych

240 000,00

315 000,00

1 350 000,00

zewnętrznych w
lewobrzeżnym Toruniu

O0117 Zagospodarowanie
terenu na cele sportoworekreacyjne przez
budowę boisk
wielofunkcyjnych
(boisko do piłki ręcznej,
siatkowej, koszykowej)
wraz z placem zabaw dla
dzieci

/-/

656) Podgórz: park, ul. Poznańska
(obręb, nr
204/206/208/210/211/212/213/214/239
lub 248) Podgórz: ul.
Prufferów/Iwanowskiej (obręb 70, nr
722) Podgórz: ul. Paderewskiego, ZS
nr 15 (obręb 70, nr 634) Stawki: ul.
Szuwarów (obręb 74, nr 879) Stawki:
ul. rubinowa (obręb 66, nr 879 lub
880) Rudak, ul. Okólna, Dom Muz
(obręb nr 67, nr 686) Rudak: ul.
Rudacka (obręb 67, nr 204)
Czerniewice: ul. solankowa (obręb 76,
nr 110)

zlokalizowanych w różnych częściach lewobrzeża (3 na
Podgórzu, 2 na Stawkach i 2 na Rudaku). Siłownie zostaną
wyposażone w różnorodne urządzenia do ćwiczeń siłowych.
Przez pierwszy miesiąc od uruchomienia będzie można
skorzystać z porad trenerów siłowych. Ze względów
planistycznych (ograniczenia w mpzp) nie będzie można
zbudować pozostałych dwóch siłowni wskazanych we wniosku
(Czerniewice oraz Podgórz - Prufferów/Iwanowskiej).

Działka nr 623/624/626 położona w
Toruniu, ul. Poznańska 45-47,
należąca do Prowincji św. Franciszka z
Asyżu Zakonu Braci Mniejszych
Franciszkanów w Poznaniu, ul.
Garbary 22

W ramach zadania powstanie zespół trzech boisk (boisko do gry
w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę) oraz bieżnia
lekkoatletyczna o długości 60 m z dwoma stanowiskami
startowymi wraz ze skocznią w dal. Projekt przewiduje także
budowę i wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Teren zostanie
oświetlony oraz ogrodzony.

850 000,00

