Budżet partycypacyjny Torunia 2016
LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
CZERNIEWICE

ID
CZ0019

CZ0020

CZ0021

Tytuł

Lokalizacja

Krótki opis

Opis na stronę internetową

Koszt
zaakceptowany

Zakup ławek
parkowych z
oparciem oraz ich
montaż z
polbrukiem.

Osiedle Czerniewice,
Postawienie 10 ławek,
przy chodniku przy ul. wykonanie podłoża z polbruku.
Zdrojowej i ul. Gajowej

Ławka parkowa z oparciem.

12 000,00

Wiata autobusowa
na przystanku w
Toruniu Czerniewicach.

Przy ul. Włocławskiej w
pobliżu Zespołu Szkół
nr 34 i przy ul.
Zdrojowej na
wysokości placu
rekreacyjnosportowego.

Montaż wiaty autobusowej na
przystanku przy ul. Włocławskiej
i wymiana nawierzchni na
przystanku przy ul. Zdrojowej w
Czerniewicach.

Zakup i montaż wiaty na przystanku autobusowym przy ul.
Włocławskiej. Wiata o konstrukcji aluminiowej
wyposażona w siedziska i gablotkę na rozkład jazdy (z
możliwością zastosowania jedno lub dwustronnego
panelu reklamowego). Wymiana nawierzchni na
przystanku autobusowym przy ul. Zdrojowej.

15 000,00

Rozbudowa
monitoringu
osiedla
Czerniewice,
skrzyżowanie ulicy
Łódzkiej i
Zdrojowej.

Kamera usytuowana
przy ul. Łódzkiej w
pobliżu skrzyżowania z
ul. Zdrojową.

Wykonanie 1 kamery obrotowej
i podłączenie do sieci
monitoringu miejskiego.

Wykonanie instalacji jednej kamery obrotowej
monitoringu osiedlowego podłączonej do sieci
monitoringu miejskiego. Kamera ma zostać
umiejscowiona na maszcie usytuowanych przy ulicy
Łódzkiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Celem
realizacji projektu jest zabezpieczenie i nadzór nad
bocznymi ulicami dojazdowymi do osiedla Czerniewice
zlokalizowanymi wzdłuż ulicy Łódzkiej oraz kontrola
skrzyżowania ulicy Łódzkiej i Zdrojowej. Kamera będzie
kolejnym elementem tworzonego monitoringu
osiedlowego.

40 000,00
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CZ0022

Rozbudowa
monitoringu
osiedla
Czerniewice,
skrzyżowanie ulicy
Włocławskiej i
Gardzielewskiego.

Skrzyżowanie ulicy
Wykonanie 1 kamery obrotowej
Włocławskiej i
i podłączenie do sieci
Gardzielewskiego .
monitoringu miejskiego.
Kamera usytuowana w
narożniku
skrzyżowania od strony
bloku mieszkalnego
przy ul. Włocławskiej
226.

Wykonanie instalacji jednej kamery obrotowej
monitoringu osiedlowego podłączonej do sieci
monitoringu miejskiego. Kamera ma zostać
umiejscowiona na maszcie usytuowanych przy
skrzyżowaniu ulicy Włocławskiej i Gardzielewskiego.
Celem realizacji projektu jest zabezpieczenie i nadzór nad
jedną z głównych dróg wjazdowych osiedla Czerniewice.
Kamera będzie kolejnym elementem tworzonego
monitoringu miejskiego.

40 000,00

CZ0023

Prowadzenie
Osiedlowego
Ośrodka Integracji
Dzieci, Młodzieży i
Seniorów w
Czerniewicach.

Czerniewice.

W ramach projektu zostanie
sfinansowany wynajem
pomieszczeń, w których będą
prowadzone nieodpłatne zajęcia,
zakup materiałów niezbędnych
do prowadzenia zajęć. Wybór
realizatora nastąpi w drodze
otwartego konkursu ofert.
Konkurs zostanie ogłoszony w
listopadzie 2015 r. W jego
wyniku poznamy wykonawcę i
miejsce realizacji projektu.

Na naszym osiedlu nie ma świetlicy środowiskowej,
ochronki dla dzieci, domu kultury, sali konferencyjnej.
Problemem jest duża odległość do najbliższych placówek
tego typu (Rudak, Podgórz). Mieszkańcy od lat wyrażają
wolę korzystania z takiego ośrodka w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. Taki ośrodek może funkcjonować w dolnej
kondygnacji domu parafialnego przy ul. Włocławskiej 256.
Istotą projektu jest prowadzenie Osiedlowego Ośrodka
Integracji Dzieci, Młodzieży i Seniorów w Czerniewicach.
Główne formy integracji społecznej w tym miejscu to:
prowadzenie chóru (ok. 50 godz. rocznie), Akademia
Czerniewicka zakładająca promocję zawodów
wartościowych i utrzymywania zainteresowań wśród
dorosłych (ok. 20 godz. rocznie), pogotowie szkolne (ok.
120 godz. rocznie), wykłady, koła zainteresowań dla dzieci
i młodzieży (plastyczne, muzyczne, rękodzieło artystyczne;
ok. 80 godz. rocznie), warsztaty florystyczne (ok. 20 godz.
rocznie), zajęcia rytmiki dla dzieci przedszkolnych (ok. 60
godz. rocznie), gry zespołowe na sali gimnastycznej (ok. 60
godz. rocznie), bezpłatne poradnictwo prawne (ok. 10
godz. rocznie), osiedlowy klub seniora (ok. 60 godz.
rocznie), poradnictwo rodzinne (ok. 20 godz. rocznie).

60 000,00

CZ0024

Festyn parafialny
w Czerniewicach.

ul. Włocławska 256.

Festyn w Czerniewicach.
Nagłośnienie, zespół muzyczny,
produkty żywnościowe, atrakcje
dla dzieci – dmuchane

Bardzo ważnym celem organizowanego festynu jest
integracja środowiska czerniewickiego - okazja do spotkań
rodzinnych sąsiedzkich. Możliwość wypoczynku na
świeżym powietrzu i aktywnego uczestnictwa w

7 000,00
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CZ0025

Zewnętrzny stół
betonowy do pingponga oraz
podwójny stół
betonowy do gry w
szachy i chińczyka
w ToruniuCzerniewicach.

U zbiegu ulic:
Zdrojowej/Włocławskie
j w południowowschodniej części O/M
Czerniewice na placu
rekreacyjnosportowym.

CZ0026

Siłownia
Zbieg ulic:
zewnętrzna osiedla Włocławska/Solankow
"Solanki" w
a.
Czerniewicach.

zjeżdżalnie, trampoliny, kule
wodne, malowanie twarzy.

konkursach i konkurencjach sportowo- rekreacyjnych.
Festyn ma charakter charytatywny, z którego całkowity
dochód przeznaczony zostanie na opłacenie kolonii letnich
dla dzieci z rodzin najuboższych oraz na bieżącą pomoc
rzeczową dla rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Festyn skierowany jest do dzieci, młodzieży i
dorosłych. Organizatorem festynu jest Parafia pw. Matki
Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy w ToruniuCzerniewicach.

Postawienie zewnętrznego stołu
betonowego do ping-ponga oraz
podwójnego stołu betonowego
do gry w szachy i w chińczyka.

Zewnętrzne stoły betonowe wzbogacą o nowe elementy
wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego. Ze względu
na bezpieczeństwo użytkownika zastosować zaokrąglone
obrzeża z profili aluminiowych. Powierzchnie stołów
zabezpieczone odpowiednimi preparatami w celu
zapewnienia wysokiej odporności na warunki
atmosferyczne.

20 000,00

Siłownia zewnętrzna złożona z 6
stanowisk.

Siłownia zewnętrzna osiedla „Solanki”.

40 000,00

/-/
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