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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

BIELAWY-GRĘBOCIN 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

GB0028 Nad Strugą zmiany 
- parking i chodnik 
nareszcie mamy. 

Teren miejski 
znajdujący się 
pomiędzy blokami Nad 
Strugą 4, 4A a Nad 
Strugą 6. 

Usunięcie płyt betonowych oraz 
wykonanie parkingu i chodnika z 
kostki brukowej (betonowej). 
Montaż 2 latarni typu LED.  

Projekt zakłada usunięcie płyt betonowych służących za 
chodnik, wyrównanie nawierzchni oraz przygotowanie 
terenu pod budowę chodnika i parkingu. Parking oraz 
chodnik zostaną pokryte kostką brukową (betonową). 
Wzdłuż parkingu (pomiędzy chodnikiem a parkingiem) 
zostaną w ramach projektu umieszczone dwie latarnie 
typu LED.  

175 000,00 

GB0030 Psia toaleta - Psi 
park - pomysł 
walki mieszkańców 
z odchodami na 
skwerach, 
chodnikach na 
Osiedlu 
Mieszkaniowym 
Olsztyńska. 

Tereny w pobliżu 
bloków socjalno-
komunalnych, bloków 
TTBS, Wspólnot 
Mieszkaniowych 
zlokalizowanych przy 
ul. Olsztyńska, Nad 
Strugą, Dojazd. 

Budowa wybiegu dla psów (w 
tym zakrzewienie terenu, 
montaż koszy na psie odchody, 
urządzenia do zabawy, ławki do 
siedzenie itd.). 

Miejsca takie znajdują się w różnych częściach miasta 
Torunia, a O/M Olszyńska, na którym są usytuowane bloki 
wielorodzinne i jednorodzinne nie ma takiego miejsca i 
nikt o tym nie pomyślał wcześniej projektując takie 
osiedle? Mieszkańcy i właściciele czworonogów są 
pozbawieni wybiegów dla psów, a są takimi samymi 
mieszkańcami pięknego miasta Torunia jak inne dzielnice i 
chcieliby, aby jak najszybciej powstał taki wybieg, w 
którym to jest toaleta, piaskownica, urządzenia do 
zabawy, ławki do siedzenia itp. 

40 000,00 

GB0031 Remont ulicy 
Częstochowskiej - 
Bielawy. 

ul. Częstochowska - od 
Strugi Lubickiej do ul. 
Krośnieńskiej. 

Wymiana nawierzchni na ul. 
Częstochowskiej poprzez 
usunięcie destruktu, 
wyrównanie, ułożenie kostki, 
wykonanie chodników z kostki i 
krawężników. Montaż 2 
spowalniaczy. 

Budowa drogi – ulicy wraz z chodnikiem/ścieżką 
rowerową na osiedlu domków szeregowych o długości ok. 
200 mb - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 
zainstalowanie studzienek kanalizacyjnych – podłączenie 
do sieci kanalizacji deszczowej. Zainstalowanie 2 szt. 
spowalniaczy.  

290 000,00 
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GB0032 Osiedlowy Dom 
Kultury Bielawy - 
Bądźmy razem. 

Bielawy. Prowadzenie domu kultury z 
możliwością adaptacji 
pomieszczeń na ten cel. Wybór 
realizatora musi nastąpić w 
drodze otwartego konkursu 
ofert. Konkurs zostanie 
ogłoszony w listopadzie 2015 r. 
W jego wyniku poznamy 
wykonawcę i miejsce realizacji 
projektu. 

Osiedlowy Dom Kultury - Bielawy - zwany dalej ODK. 
Projekt zakłada, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu, 
zagospodarowaniu i wyposażeniu przestrzeni powstanie 
miejsce, w którym mieszkańcy mogliby się spotkać w 
przytulnych warunkach. Odpowiednie wyposażenie salek 
pozwoli m.in. na bezpieczną, swobodną i kreatywną pracę 
artystyczną. Projekt ma na celu stworzenie placówki, która 
ma służyć rekonstrukcji więzi sąsiedzkich, poszerzeniu 
oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji 
zróżnicowanych wiekowo grup mieszkańców. Będzie to 
przestrzeń do pobudzenia aktywności rodzinnej, 
prowadzenia warsztatów, wykładów, wspólnych debat, 
spotkań, szkoleń, wszelkich innych działań mających na 
celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Działania 
będziemy opierać na doświadczeniach i umiejętnościach 
poszczególnych sąsiadów, którzy mogą poprowadzić 
zajęcia. ,a także zapraszanych gości. GŁOSUJCIE NA 
PROJEKT OSIEDLOWY DOM KULTURY BIELAWY - BĄDŹMY 
RAZEM. RAZEM stwórzmy miejsce, gdzie będziemy mogli 
spotkać się, twórczo spędzić czas, wspólnie odpocząć i 
wzajemnie wymienić się wiedzą i doświadczeniem. 

80 000,00 

GB0033 Poznajmy się nie 
tylko z widzenia. 

ul. Szczecińska na 
odcinku od ul. 
Rzeszowskiej do ul. 
Skierniewickiej - 
parking przy parafii. 

Festyn rodzinny organizowany 
przez mieszkańców osiedla 
Bielawy. Występy zespołów 
muzycznych, gry i zabawy, usługi 
gastronomiczne.  

Milano, Odział Zamknięty, Ania Wyszkoni, Aleksandra - 
tych artystów już gościliśmy. To na Bielawach 
organizujemy NAJWIĘKSZĄ osiedlową imprezę w Toruniu, 
mającą na celu integrację mieszkańców osiedla i gości w 
każdej grupie wiekowej. Wciągamy wszystkich w nurt 
życia dzielnicy i Torunia. I mamy SUKCESY! W ramach 
festynu przygotowany będzie cały szereg występów 
scenicznych z udziałem m.in. zespołów folklorystycznych, 
grup dziecięcych i ogólnopolskich gwiazd estrady. Czas 
wspólnej zabawy wypełnią konkursy. W przerwach 
wystąpi zespół wokalny, prezentując znane piosenki tak, 
aby wszyscy mogli razem śpiewać i tańczyć. Odbędą się 
pokazy hobbystyczne oraz nieoficjalne spotkania z 
przedstawicielami władz. Nie zabraknie mini parku 

60 000,00 
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rozrywki dla dzieci i usług gastronomicznych. Festyn 
stanowi okazję do wspólnej zabawy, aktywnego spędzenia 
wolnego czasu i spotkania z „gwiazdą" polskiej estrady na 
„wyciągnięcie ręki" i w dodatku bezpłatnie. POTRAFIMY 
zorganizować tę imprezę. Potrzebujemy tylko TWÓJ GŁOS. 
Zagłosuj na projekt POZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 
i dołącz do nas 15 maja 2016 r. DO ZOBACZENIA! 

GB0034 Aktywne dzieci - 
Sportowy Mini 
Park Bielawy. 

Otwarta przestrzeń ul. 
Krynicka 8, Bielawy. 

Budowa i zakup mini parku 
linowego ze ścianką 
wspinaczkową oraz sprzętu do 
uprawiania ćwiczeń na świeżym 
powietrzu – 10 różnych 
urządzeń: rowerek, twister, 
wahadło, biegacz, wioślarz, 
orbitrek.  

Celem projektu jest stworzenie miejsca aktywności 
ruchowo-sportowej dla dzieci i młodzieży z osiedla 
Bielawy, gdzie w formie zabawy będą mogły czynnie 
spędzić wolny czas. W ramach projektu planujemy 
budowę i zakup: mini parku linowego ze ścianką 
wspinaczkową oraz sprzętu dla dzieci i młodzieży do 
uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu (10 urządzeń). 
Będzie to miejsce aktywnego i zdrowego spędzania czasu 
zarówno przez dzieci jak i młodzież. Jest to swojego 
rodzaju zaproszenie do gimnastyki i zdrowego trybu życia. 
Mini Park znajdowałby się na otwartym terenie obok 
Szkoły nr 35, boiska do piłki nożnej i koszykówki Orlik przy 
ul. Krynickiej 8. Dzięki takiej lokalizacji mielibyśmy na 
osiedlu Bielawy w jednym miejscu kilka obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, które dawałyby wiele możliwości 
dzieciom i młodzieży na zdrowe spędzenie czasu i 
rozwijanie sportowych zainteresowań. Sportowy Mini 
Park Bielawy dostępny będzie bezpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców osiedla Bielawy w Toruniu. Jeśli chcemy by 
nasze dzieci były zdrowe i uśmiechnięte stwórzmy im do 
tego warunki i miejsce. Czekamy na wasze głosy! 
Głosujecie na projekt Aktywne dzieci - Sportowy Mini Park 
Bielawy. 

170 000,00 

GB0035 Siłownia na 
świeżym 
powietrzu. 

Teren przy Strudze 
Toruńskiej obok ul. 
Działowej. 

Instalacja min. 6 urządzeń 
treningowych (wyciąg 
górny/wyciskanie siedząc, prasa 
nożna/wioślarz, orbit 
rek/biegacz, masażer bioder i 

Instalacja minimum 6 urządzeń treningowych takich jak: 
wyciąg górny/wyciskanie siedząc, prasa nożna/wioślarz, 
orbitrek/biegacz, masażer bioder i pleców, ławka pozioma 
do ćwiczeń mięśni brzucha, surfer/steper.  

40 000,00 
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pleców, ławka pozioma do 
ćwiczeń mięśni brzucha, 
surfer/steper). 
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