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SK0049

Eko-Muralowa
ścieżka
edukacyjna.

Teren SM "Na Skarpie", Pięć murali na szczytach bloków
elewacje boczne 4osiedla Skarpa o treści
piętrowych bloków
ekologicznej.
przy ul. Szarych
Szeregów 2, ul. Szarych
Szeregów 3, ul. Witosa
4, ul. Witosa 5, ul.
Witosa 11

Projekt zakłada stworzenie pierwszej edukacyjnej ścieżki
ekologicznej w Europie przebiegającej na terenie
blokowiska. Trasa licząca 800m będzie złożona z 5 murali
namalowanych na szczytach bloków 4-plętrowych Osiedla
SKARPA, zawierających treści podnoszące świadomość
ekologiczną dzieci i dorosłych. Atrakcyjne,
wielkoformatowe prace zostaną przygotowane przez
artystów street-art. Powiązane wspólną koncepcją i
opowieścią dzieła artystyczne zostaną uzupełnione
profesjonalnym programem edukacyjnym wraz z
obudową dydaktyczną, którą będzie można pobrać
poprzez aplikację na telefon/ze strony www. Dzięki temu
każdy będzie mógł odbyć spacer, przejechać się rowerem
po ścieżce - korzystając z mapy, opisu treści murali wraz z
opcją wykonywania przygotowanych
zadań/rozwiązywania łamigłówek (pojedynczo lub
grupowo) przy każdej ścianie (połączenie nauki I świetnej
zabawy). Uzupełnieniem projektu będą warsztaty dla
toruńskich nauczycieli przyrody I przedmiotów
pokrewnych, tak aby mogli „wyciągać" uczniów z ławek i
samodzielnie prowadzić ciekawe zajęcia w terenie.
Nauczyciele otrzymają materiały do wykorzystania w
pracy z uczniem: papertoy'e, gry planszowe, wlepki o
treściach proekologicznych.

90 000,00

SK0050

Plac do street

Teren III LO im. S. B.

Plac do street workoutu przy Orliku na terenie III LO w

50 000,00

Stworzenie placu do street

1

workoutu przy
Lindego w Toruniu w
Orliku na terenie III pobliżu boiska Orlik.
LO w Toruniu.

workoutu (montaż ok. 4
zestawów drążków i poręczy np.
zestaw małpi gaj, poręcze,
drabinka, drążek) wraz z
bezpieczną nawierzchnią (np.
podłoże piaskowe).

Toruniu. Zestaw drążków, poręczy i drabinek do ćwiczeń
na wolnym powietrzu doskonale urozmaici i poszerzy
ofertę terenów sportowo rekreacyjnych przy boiskach
„Orlik” na ulicy Raszei 1. Miejsce jest licznie odwiedzane
przez aktywnych sportowo mieszkańców osiedla. W skład
oferty dla młodzieży i dorosłych wchodzą oprócz „Orlika”
boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, stół
zewnętrzny do tenisa. Zbudowanie zestawu drążków i
poręczy urozmaici i pozwoli większej liczbie mieszkańców
na aktywne spędzenie czasu na tych terenach. Prosimy o
oddanie głosu na ten projekt.

SK0051

Teren wokół III LO Teren III LO im. S. B.
- miejscem sportu i Lindego w Toruniu w
rekreacji dla
pobliżu boiska Orlik.
mieszkańców
osiedla "Na
Skarpie" instalacja
zewnętrznego
stołu do szachów
oraz gry
"piłkarzyki".

Postawienie zewnętrznego,
betonowego stołu do gry w
„piłkarzyki” oraz zewnętrznego
stołu do gry w szachy wraz z
ławkami jako uzupełnienie
istniejącej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.

Teren wokół III LO - miejscem sportu i rekreacji dla
mieszkańców osiedla „Na Skarpie" - instalacja
zewnętrznego stołu do szachów oraz gry „piłkarzyki".
Zainstalowanie kolejnych urządzeń w pobliżu „Orlika" w Ili
Liceum wzbogaci ofertę rekreacyjną dla mieszkańców
osiedla Na Skarpie. Teren III Liceum jest otwarty dla
okolicznych mieszkańców. W okolicach Orlika znajdują się
obecnie siłownia zewnętrzna, boiska do siatkówki
plażowej, boisko do koszykówki, stół zewnętrzny do tenisa
stołowego, liczne stojaki do rowerów - postawienie
nowych elementów realizuje koncepcję otwartego terenu
rekreacyjnego dla całych rodzin i centrum sportowego tej
części osiedla. Piłkarzyki i stół do szachów są ofertą dla
osób w różnym wieku uzupełniającą ofertę Orlika i siłowni
zewnętrznej. Prosimy o oddanie głosu na ten projekt.

10 000,00

SK0052

Kreatywne
podwórko dla
dzieci ze Skarpy.

Zagospodarowanie boiska przy
Zespole Szkół nr 28 poprzez
podzielenie terenu na dwa
boiska: 1 boisko – gry
podwórkowe (klasy, kapsle), 2
boisko – gry stolikowe. Ułożenie
kostki brukowej na planie gier,
tabliczki z opisami gier,
betonowy stół do ping-ponga,

Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpyzagospodarowane miejsce do spędzania czasu wolnego
między lekcjami, w ferie, wakacje na świeżym powietrzu
na terenie ogrodzonym, monitorowanym. Boisko nr 1 kostka brukowa ułożona na planie dawnych gier
podwórkowych: „Chłopek", „Kapsie", „Państwa - Miasta",
„Masło-trzasło", „Klasy" wraz tablicami z opisem gier Instrukcjami. Na boisku nr 2 zamontowanie betonowych
stołów do gier na świeżym powietrzu - stół do tenisa

200 000,00

Tereny przy Zespole
Szkół nr 28 w Toruniu,
ul. Przy Skarpie 13.

2

SK0283

Bezpieczna Skarpa. Wskazane miejsca
Osiedla "Na Skarpie"

betonowy stół do piłkarzyków,
stoły do gry w szachy i inne gry
planszowe, ławki i kosze na
śmieci.

stołowego, do gry w piłkarzyki, do gier planszowych:
warcaby/szachy, chińczyk.

Instalacja 10 kamer oraz
pozostałych urządzeń do
monitoringu (zasilacze,
rejestratory, monitory) na
terenie osiedla Na Skarpie.

Celem projektu „BEZPIECZNA SKARPA" jest zainstalowanie
monitoringu (około dziesięciu kamer) w wybranych,
najbardziej niebezpiecznych miejscach dzielnicy „Na
Skarpie". Podejmowane działania spowodują wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, a zarazem
będą realną i skuteczną ochroną przeciwko szeroko
rozumianej przestępczości. Kamery w sposób sprawdzony
przyczyniają się do ograniczenia aktów wandalizmu,
kradzieży czy rozbojów. Stanowią również skuteczną
pomoc przy ustalaniu sprawców czynów
karalnych.„Skarpa" jest pięknym i wyjątkowym miejscem
na mapie naszego miasta. Jej mieszkańcy zasłużyli na to,
aby bez obaw o swoje bezpieczeństwo żyć w spokoju o
losy rodziny i bliskich. Wybierzmy projekt, który pomoże
nam wszystkimi.

180 000,00
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