
1 

 

Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

WSZYSTKIE 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

B0159 Wielopokoleniowa 
Przestrzeń 
Rekreacyjna dla 
osiedla Fałata. 

Teren osiedla Fałata 
ograniczony ulicami 
Reja, Łukaszewicza 
oraz Fałata. 

Siłownia zewnętrzna, 2 stoły do 
ping-ponga, stół do piłkarzyków, 
ławki, stoły, kosze na śmieci, 
toaleta dla psów, stojaki na 
rowery, zagospodarowanie 
terenu zielenią oraz monitoring.  

Projekt został oparty o konsultacje społeczne „Zaplanuj z 
nami swoje miejsce na osiedlu”, które zostały 
zrealizowane wspólnie z Urzędem Miasta Torunia na 
przełomie 2014/2015. W trakcie konsultacji społecznych 
powstała koncepcja zagospodarowania terenu 
osiedlowego pomiędzy ulicami Reja, Fałata i Łukaszewicza. 
Na terenie osiedla oprócz parkingu znajdzie się miejsce dla 
mieszkańców osiedla, zarówno młodych jak i dla 
seniorów. Postawimy siłownię zewnętrzną, stoły do ping-
ponga i futbolu stołowego; urządzimy teren zielony. Dzięki 
projektowi na osiedlu pojawi się strefa wypoczynkowa ze 
stolikami i ławkami. 

140 000,00 

B0163 Przyroda w 
paluszku - 
toruńskie ZOO 
dostępne dla 
niewidomych. 

Ogród Zoobotaniczny 
w Toruniu przy ul. 
Bydgoskiej 7. 

Instalacja udźwiękowionych baz 
zewnętrznych przy wybiegach 
dla zwierząt (21 szt.) i wewnątrz 
budynków (2 szt.). Wykonanie 
tablic z opisami brajlowskimi i 
wypukłymi rysunkami (39 sztuk 
przy pomnikach przyrody, 
zwierzętach). Wykonanie 
dotykowego planu ogrodu zoo 
botanicznego z opisami 
brajlowskimi. Powstanie 
dotykowych książek (z 
wypukłymi rysunkami, opisami 

Bydgoskie Przedmieście jest wyjątkową okolicą, niestety 
jej walorów nie mogą w pełni docenić niewidomi I 
słabowidzący mieszkańcy. Czas w końcu to zmienić! 
Powinniśmy walczyć z ograniczeniami w przestrzeni 
publicznej, które napotykają osoby dotknięte 
dysfunkcjami wzroku, w tym również osoby starsze. 
Niewidomy, czy słabowidzący mieszkaniec powinien mleć 
takie same prawo i takie same możliwości samodzielnego 
uczestniczenia we wszystkich sferach życia publicznego, 
już dziś zróbmy pierwszy krok w kierunku pozytywnej 
zmiany. Zacznijmy od naszej najbliższe] okolicy. Ogród 
Zoobotaniczny w Toruniu jest fantastycznym obiektem, 
chcemy by osoby niewidome za pomocą zmysłu dotyku i 

100 000,00 
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zwierząt). słuchu mogły "zobaczyć" go tak, jak odbierają go osoby 
widzące. Projekt zakłada stworzenie systemu 
informacyjnego o toruńskim zoo dla osób niewidomych i 
słabowidzących poprzez zainstalowanie modułów 
udźwiękawiających oraz tablic z opisami brajlowskimi i 
wypukłymi rysunkami. Dodatkowo powstaną dotykowe 
książki przedstawiające mieszkańców zoo. Ogród prowadzi 
serię zająć edukacyjnych dla najmłodszych, dzięki 
naszemu projektowi będą mogły w nim w pełni 
uczestniczyć również niewidome dzieci i młodzież. 

B0164 Bezpieczniej do 
przedszkola.  

Parking u zbiegu ulic 
Gagarina/Sienkiewicza, 
przy PM nr 17. 

Chodnik wzdłuż ogrodzenia oraz 
budowa 11 miejsc parkingowych 
przy Przedszkolu Miejskim nr 17 
(ul. Gagarina 210) 

Wnioskujemy o wykonanie chodnika prowadzącego do 
Przedszkola Miejskiego Nr 17, przy ul. Gagarina 210. 
Planujemy także budowę 11 miejsc postojowych (w tym 
jedno dla osoby niepełnosprawnej) - zlokalizowanych 
zaraz obok Przedszkola. Chodnik - jest w złym stanie 
technicznym i wymaga naprawy. Rodzice dzieci 
uczęszczających do Przedszkola borykają się codziennie 
także z problemem znalezienia miejsca postojowego dla 
swoich pojazdów. Obecnie zmuszeni jesteśmy parkować 
na trawniku i przy wjeździe do Przedszkola - co stwarza 
duże niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji, jak również 
potrącenia pieszych. 

100 000,00 

B0165 Remont ulicy 
Danielewskiego 
wraz z chodnikami.  

Bydgoskie 
Przedmieście ulica 
Danielewskiego, obręb 
12, działki w zarządzie 
MZD 207/1, 209, 211, 
213,247,248. 

Remont nawierzchni ulicy 
(zachowanie bruku) oraz 
chodników (ewentualna 
wymiana nawierzchni) o łącznej 
powierzchni ok. 740 m2. 

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy z 
zachowaniem charakteru tzw. „kocich łbów” oraz remont 
chodników z ewentualną wymianą ich nawierzchni. 
Powierzchnia remontu to około 240m2.  

165 000,00 

B0166 Kukuryku na 
patyku czyli 
wiejsko w środku 
miasta - piknik 
integracyjny. 

Boisko Zespołu Szkół nr 
26, ul. Fałata 88/90. 

Piknik integracyjny dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 26 (uczniowie z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) oraz mieszkańców 
osiedla Bielany na przełomie 
maja i czerwca 2016 roku.  

Projekt zakłada organizacją pikniku integracyjnego dla 
uczniów Zespołu Szkół Nr 26 (uczniowie z 
niepełnosprawnością intelektualną) i mieszkańców osiedla 
Bielany (w pobliżu ul. Fałata). Termin realizacji to przełom 
maja i czerwca 2016 r. Na terenie boiska szkolnego 
zostaną zaaranżowane stanowiska z wiejskimi zwierzętami 

13 500,00 
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(kury, kaczki, gęsi, kozy, kucyki itp.), produktami 
regionalnymi, maszynami rolniczymi. Zorganizowane 
zostaną: konkurencje ruchowe z nagrodami, aktywności 
plastyczne, jazda na kucykach, zabawy na trampolinie i 
dmuchanej zjeżdżalni. Podczas imprezy planowany jest 
poczęstunek: kiełbaski z grilla, grochówka z kuchni 
polowej, lody, wata cukrowa i napoje. 

B0167 Plac manewrowy - 
bezpieczny i 
zdrowy. 

Szkoła Podstawowa nr 
11, ul. Gagarina 36. 

Wymiana nawierzchni boiska na 
kostkę brukową; ułożenie z 
kolorowej kostki brukowej placu 
manewrowego; podpięcie 
instalacji elektrycznej do 
sygnalizatorów świetlnych na 
placu manewrowym. 
Wyposażenie placu: 4 
dwukomorowe sygnalizatory 
świetlne, zestaw znaków 
drogowych, 2 gokarty, rowerowy 
tor przeszkód, 10 ławeczek. 

Zagospodarowanie boiska szkolnego do nauki zasad 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz 
ukazanie szerszego kontekstu powszechnego 
wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan 
środowiska, zdrowie, powszechną mobilność i 
bezpieczeństwo na drogach. Celami projektu jest 
proponowanie działań edukacyjnych promujących rolę 
roweru w systemie transportowym Torunia i praktyczna 
nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone dla 
uczniów i ich rodziców. W ramach projektu zostanie 
wymieniona stara nawierzchnia boiska na nową kostkę 
brukową, ułożony z kolorowej kostki brukowej plac 
manewrowy, podpięta instalacja elektryczna do 
sygnalizatorów świetlnych na placu manewrowym. Plac 
zostanie wyposażony w cztery dwukomorowe 
sygnalizatory świetlne, zestaw znaków drogowych, dwa 
gokarty, rowerowy tor przeszkód, 10 ławeczek. 
Doświadczenie i nawyki zdobyte na placu wpłyną na 
ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
pozwoli na umiejętne korzystanie ze ścieżek rowerowych 
miast. 

235 000,00 

B0169 Zagospodarowanie 
terenu osiedla w 
formie montażu 
ławek, siłowni 
zewnętrznej oraz 
stojaków do 
rowerów.  

Okolica ul. 
Łukasiewicza i Gagarina 
104-118 po stronie 
Przedszkola Miejskiego 
nr 9.  

Postawienie kilku ławek oraz 
stojaka na rowery, budowa 
siłowni zewnętrznej. 

W ramach budżetu partycypacyjnego powstał projekt, 
którego przedmiotem jest postawienie ławek, 
zewnętrznej siłowni oraz stojaków do rowerów. wskazany 
teren należy do Gminy Miasta Toruń. Zarówno ławki jak i 
siłownia zewnętrzna oraz stojaki do rowerów są tu 
konieczne, gdyż w okolicy nie ma tego typu sprzętów. 

50 000,00 
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B0170 Przystanek Od 
Nowa. Budowa 
parkingu przy 
kompleksie Od 
Nowa, APL, Hotele 
Asystenckie nr 1 i 
2. 

Teren przyległy do 
posesji przy ul. 
Gagarina 39. 

Budowa parkingu (ok. 40 miejsc), 
dróg dojazdowych i wykonanie 
odprowadzenia wody opadowej. 
Oświetlenie terenu. 

Budowa kompleksu parkingowego przy ulicy Gagarina, na 
terenie usytuowanym pomiędzy klubem Od Nowa, 
Akademicką Przychodnią Lekarską oraz Hotelami 
Asystenckimi. Parking ma służyć osobom korzystającym z 
usług Przychodni Lekarskiej przy ulicy Gagarina 39 oraz 
osobom przyjeżdżającym na imprezy organizowane w 
klubie Od Nowa przy ulicy Gagarina 37 a. 

230 000,00 

B0171 Rewitalizacja - 
"Osiedle ZUS-u". 

Dotyczy terenu 
pomiędzy budynkami: 
Mickiewicza 19-21, 
Mickiewicza 23, 
Matejki 16-18, Matejki 
20-22, Krasińskiego 22-
24 (KRAS) i 
Krasińskiego 18-20. 

Modernizacja ogrodzenia, 
uporządkowanie zieleni, remont 
drogi wewnętrznej, ustawienie 
stojaków na rowery, naprawa 
chodników, budowa placu zabaw 
z miękką nawierzchnią, 
stworzenie kącika szachowego 
dla osób starszych, budowa 
boisk sportowych (koszykówka, 
siatkówka) lub siłowni 
plenerowej, postawienie ławek 
oraz koszy na śmieci, montaż 
oświetlenia, budowa 
monitoringu, postawienie tablicy 
edukacyjnej lub wykonanie 
muralu na temat historii osiedla. 

Głównym celem przedstawionego projektu jest 
odtworzenie dawnego „blasku" fragmentu osiedla 
bydgoskiego zwanego „Osiedlem Zus-u". Prace 
przeprowadzone w ramach tego projektu podwyższą 
standard życia mieszkańców oraz wpłyną korzystnie na 
poprawę całego wizerunku Bydgoskiego Przedmieścia. 
Uporządkowanie obecnego terenu i dosadzenie nowej 
zieleni, a także stworzenia ogrodzonego placu zabaw, 
kącika rekreacyjnego dla starszych osób, zamontowanie 
siłowni plenerowej, ławek parkowych, koszy na śmieci 
oraz oświetlenia w formie lamp parkowych, uczyni to 
miejsce przyjaznym dla mieszkańców oraz miejscem w 
którym mieszkańcy w bezpieczny i przyjemny sposób będą 
mogli odpocząć i spędzić czas w gronie swoich znajomych, 
dzieci bądź wnuków. Ważnym argumentem 
przemawiającym za tym projektem jest to że, „ Osiedle 
Zus-u" znajduje się w bliskim sąsiedztwie Starówki 
naszego pięknego Miasta Torunia. Wielu mieszkańców 
naszego miasta jak i turystów oraz studentów ma na co 
dzień kontakt z tym osiedlem. Prace przeprowadzone na 
tym terenie w ramach tego projektu odtworzą 
historycznie klimat tego miejsca, czyniąc je wizytówką 
Miasta Torunia w części Bydgoskiego Przedmieścia. 

530 000,00 

CH0075 Wymiana 
nawierzchni 
asfaltowej, 
wykonanie 
chodnika i miejsc 

ul. Żelazna w Toruniu. Wymiana nawierzchni 
asfaltowej, wykonanie chodnika i 
miejsc postojowych, ul. Żelazna.  

Wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, 
wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do 
wieżowca, oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla 
mieszkańców osiedla. 

200 000,00 
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postojowych. 

CH0076 Remont 
nawierzchni 
asfaltowej, wraz z 
miejscami 
postojowymi. 
Zjazd z Trasy 
Średnicowej 
Północnej. 

Ul. Wiązowa w 
Toruniu. 

Remont nawierzchni asfaltowej – 
zjazd z Trasy Średnicowej do ul. 
Wybickiego, remont 30 miejsc 
parkingowych ul. Wiązowa.  

Ul. Wiązowa, zjazd z Trasy Średnicowej Północnej. Remont 
nawierzchni asfaltowej, wraz z remontem miejsc 
postojowych. 

160 000,00 

CH0078 Budowa drogi. Szosa Chełmińska 75A Budowa pieszojezdni - Szosa 
Chełmińska 75a. 

Mieszkańcy Osiedla przy ul. Sz. Chełmińska 75A proszą o 
wykonanie pieszojezdni utwardzonej asfaltem lub kostką 
betonową na całej długości drogi prowadzącej do naszych 
lokali. Od ponad 30 lat chodzimy po niezliczonej ilości 
dziur i wybojów. Od tylu lat nie mamy „normalnej” drogi, 
po której moglibyśmy swobodnie się poruszać i nikt nie 
interesuje się tym tematem. Ponadto z naszej jedynej 
drogi prowadzącej do naszych domów pozostała skarpa. 
Jest to związane z trwającą budową drogi.  

170 000,00 

CH0079 Oświetlona droga 
moim 
bezpieczeństwem.  

Szosa Chełmińska 75A. Postawienie dwóch latarni 
drogowych LED. 

Lokatorzy małego osiedla, którzy czują się zapomniani 
przez władze miasta Torunia, proszą w ramach budżetu 
partycypacyjnego o założenie 2 latarni. Jednej na 
podwórzu domów mieszkalnych, natomiast drugiej przy 
drodze lokalnej. Od ponad 30 lat nie możemy doprosić się 
o oświetlenie, które ma na celu zapewnienie nam 
bezpieczeństwa. Zamieszkujemy okolice na zadrzewionym 
uboczu miasta, przez co obawiamy się o bezpieczeństwo 
swoje i naszych dzieci. Wielokrotnie natykaliśmy się na 
lisy, które blisko osiedla mają swoje siedlisko. Natomiast 
na przydrożnej łące znajduje się lokalna pijalnia alkoholu 
ludzi zmierzających tam prosto z pobliskiego sklepu 
monopolowego. 

11 000,00 

CH0080 Remont ulicy 
Dąbrówki.  

Chełmińskie 
Przedmieście. 

Kompleksowy remont ulicy (od 
wjazdu z ul. Legionów) wraz z 

Projekt zakłada remont ulicy Dąbrówki, która jest 
łącznikiem pomiędzy ulicą Legionów i Lecha. Ulica 

215 000,00 
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budową chodników. Dąbrówki ma status drogi gminnej, nieuporządkowanej. 
Jest drogą wąską i nieutwardzoną. W ramach projektu 
remontu ulicy Dąbrówki należy: wykonać dokumentację 
projektową, wymienić nawierzchnię jezdni, wymienić 
krawężniki, zaprojektować i wykonać chodniki dla 
pieszych, wykonać nowe oznakowanie pionowe ulicy. 

CH0081 Rozbudowa placu 
zabaw i 
wypoczynku 
"Topolowy ludzik". 

Teren placu zabaw dla 
okolicznych bloków: 
Hurynowicz 2-20, Szosa 
Chełmińska 161-163, 
Szosa Chełmińska 155-
155c; dz. 54/14. 

Rozbudowa placu zabaw o 
siłownię zewnętrzną (5 
urządzeń, ogrodzenie), huśtawkę 
„kwartet”, wbudowanie bramki 
w ogrodzenie, postawienie 
ławek i wykonanie nasadzeń, 
wymiana opraw oświetlenia (8 
szt.). 

Projekt przewiduje rozbudowę placu zabaw i wypoczynku 
o: 1) siłownię zewnętrzną: a) wygrodzenie części terenu 
ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2 m - ok. 300m2, b) 
montaż 5 urządzeń siłowni: jeździec, biegacz, orbitrek, 
twister, wioślarz; 2) huśtawkę "kwartet"; 3) wbudowanie 
w istniejące ogrodzenie bramki (1 komplet) - 
zabezpieczenie przed zniszczeniem płotu przez piłkarzy; 4) 
urządzenie kącików seniorów i matek z wózkami: montaż 
3 komplety ławek, nasadzenie 3 szt. drzew liściastych przy 
kącikach; 5) wymiana oświetlenia terenu placu: wymiana 
opraw istniejących typu parkowego na uliczne bez 
wymiany istniejących słupów (8 szt.) celem zwiększenia 
bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia publicznego. 
Plac "Topolowy ludzik" służy do zabawy i wypoczynku 
dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom wszystkich 
bloków zlokalizowanych między ulicami: Sz. Chełmińska, 
Żwirki i Wigury oraz św. Józefa. 

115 000,00 

CH0083 Skwer Borowików - 
rewitalizacja 
zielonych 
obszarów 
Chełmińskiego 
Kaszubska-
Borowiacka. 

Działki należące do 
gminy: 294, 303 + 
przyległy pas z 
oznaczeniem z mpzp 
S2-ZP1. 

Utworzenie skweru 
wypoczynkowego dla 
mieszkańców (równanie terenu, 
usunięcie śmieci i gruzu, 
wykonanie nasadzeń, budowa 
placu zabaw, postawienie ławek, 
posianie trawy). 

Na Chełmińskiej potrzeba więcej zieleni ! Projekt „Skwer 
Borowików” to zagospodarowanie nieużytku na potrzeby 
społeczności lokalnej. Potrzebujemy przestrzeni 
rekreacyjnej, miejsca do zabaw dla dzieci, otwartej 
przestrzeni do gier i spacerów. Zagospodarowanie 
miejskich działek przy Borowików i Kaszubskiej zgodnie z 
naszym projektem to podniesienie jakości i komfortu 
życia. To stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.  

140 000,00 

CZ0019 Zakup ławek 
parkowych z 
oparciem oraz ich 

Osiedle Czerniewice, 
przy chodniku przy ul. 
Zdrojowej i ul. Gajowej 

Postawienie 10 ławek, 
wykonanie podłoża z polbruku. 

Ławka parkowa z oparciem.  12 000,00 
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montaż z 
polbrukiem. 

CZ0020 Wiata autobusowa 
na przystanku w 
Toruniu -
Czerniewicach. 

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

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 

CZ0021 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 

CZ0022 Rozbudowa 
monitoringu 
osiedla 
Czerniewice, 
skrzyżowanie ulicy 
Włocławskiej i 
Gardzielewskiego. 

Skrzyżowanie ulicy 
Włocławskiej i 
Gardzielewskiego . 
Kamera usytuowana w 
narożniku 
skrzyżowania od strony 
bloku mieszkalnego 
przy ul. Włocławskiej 
226. 

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 
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 

Czerniewice. W ramach projektu zostanie 
sfinansowany wynajem 
pomieszczeń, w których będą 

Na naszym osiedlu nie ma świetlicy środowiskowej, 
ochronki dla dzieci, domu kultury, sali konferencyjnej. 
Problemem jest duża odległość do najbliższych placówek 

60 000,00 
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Dzieci, Młodzieży i 
Seniorów w 
Czerniewicach. 

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. 

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). 

CZ0024 Festyn parafialny 
w Czerniewicach. 

ul. Włocławska 256. Festyn w Czerniewicach. 
Nagłośnienie, zespół muzyczny, 
produkty żywnościowe, atrakcje 
dla dzieci – dmuchane 
zjeżdżalnie, trampoliny, kule 
wodne, malowanie twarzy. 

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

7 000,00 

CZ0025 Zewnętrzny stół 
betonowy do ping-
ponga oraz 

U zbiegu ulic: 
Zdrojowej/Włocławskie
j w południowo-

Postawienie zewnętrznego stołu 
betonowego do ping-ponga oraz 
podwójnego stołu betonowego 

Zewnętrzne stoły betonowe wzbogacą o nowe elementy 
wyposażenie placu rekreacyjno - sportowego. Ze względu 
na bezpieczeństwo użytkownika zastosować zaokrąglone 

20 000,00 
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podwójny stół 
betonowy do gry w 
szachy i chińczyka 
w Toruniu-
Czerniewicach. 

wschodniej części O/M 
Czerniewice na placu 
rekreacyjno-
sportowym.  

do gry w szachy i w chińczyka. obrzeża z profili aluminiowych. Powierzchnie stołów 
zabezpieczone odpowiednimi preparatami w celu 
zapewnienia wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne. 

CZ0026 Siłownia 
zewnętrzna osiedla 
"Solanki" w 
Czerniewicach. 

Zbieg ulic: 
Włocławska/Solankow
a. 

Siłownia zewnętrzna złożona z 6 
stanowisk. 

Siłownia zewnętrzna osiedla „Solanki”. 40 000,00 

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). 

JM0073 Mural na budynku 
Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Szkoła Podstawowa nr 
2 w Toruniu, ul. 
Targowa 17. 

Kolorowy mural na ścianie sali 
gimnastycznej SP nr 2.  

Mural na Sali gimnastycznej SP 2 w Toruniu. 25 000,00 

JM0077 Rewitalizacja ciągu 
komunikacyjnego 
łączącego ulicę 
Sucharskiego i 
Bażyńskich. 

ciąg komunikacyjny na 
odcinku od 
Sucharskiego do 
Bażyńskich - od 
Bażyńskich 38 do 
Przychodni Lekarskiej 
Bażyńskich 40, wzdłuż 
płotu Zespołu Szkół nr 
7, działki 106/19, 
105/6. 

Rewitalizacja ciągu 
komunikacyjnego łączącego ul. 
Sucharskiego i Bażyńskich. 
Wymiana nawierzchni chodnika, 
nasadzenie drzew i krzewów, 
montaż ławek, stojaków na 
rowery oraz koszy na śmieci.  

Projekt polega na wymianie nawierzchni ciągu 
komunikacyjnego na kostkę brukową, nasadzenie 
krzewów i/lub drzew niskopiennych, montaż ławek, 
stojaków na rowery, koszy na śmieci i psie odchody. 

93 000,00 

JM0078 Zielony Zakątek - 
ekologiczny plac 
edukacyjny. 

Plac przy Szkole 
Podstawowej nr 23 w 
Toruniu, ul. Osikowa 
11. 

Budowa ekologicznego placu 
zabaw dla dzieci: wyrównanie 
terenu, nawiezienie ziemi, 
postawienie drewnianych ławek, 
wykonanie alejek wykończonych 
żwirem, drewnianymi i 
kamiennymi płytkami, 
wykonanie nasadzeń zieleni, 
postawienie edukacyjnych tablic 
informacyjnych i ekologicznych 
gier dydaktycznych. 

Zielony Zakątek - ekologiczny plac edukacyjny dla dzieci to 
wymarzony teren do realizowania lekcji na świeżym 
powietrzu. To miejsce, w którym dzieci chętnie odpoczną 
po lekcjach, zjedzą drugie śniadanie. Gdy tylko robi się 
cieplej za oknem z powodzeniem można wyjść z dusznych 
sal lekcyjnych i odbywać ciekawe zajęcia na łonie natury. 
Po południu może to być teren rekreacji dla rodziców, 
których pociechy chętnie spędzają czas na pobliskim 
Orliku czy placu zabaw. To miejsce pozwala łączyć 
przyjemne z pożytecznym. 

80 000,00 

JM0081 Stanowiska 
garażowe dla 
rowerów.  

Przy SP nr 23 im. 
Kawalerów Orderu 
Uśmiechu przy ul. 
Osikowej 11. 

Wykonanie trwałych wiat 
wielostanowiskowych dla garaży. 

Szkoła Podstawowa promuje zdrowy styl życia od lat. 
Wielu uczniów i pracowników systematycznie korzysta ze 
środka lokomocji jakim jest rower. Udoskonalane trasy 
rowerowe zapewniają bezpieczeństwo dojazdu. Niestety, 
potrzebne są miejsca do zaparkowania roweru, najlepiej w 
miejscu pozwalającym sprawować dozór i pod dachem. 

30 000,00 
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Przed szkołą i za szkołą, obok Orlika można wybudować 
trwałe wiaty wielostanowiskowe. Korzystać z nich będą 
nie tylko osoby związane ze szkołą, ale wszyscy 
mieszkańcy korzystający z obiektów rekreacyjnych i 
sportowych wokół szkoły. 

JM0082 Budowa parkingu 
wzdłuż ul. 
Brejskiego po 
stronie północnej. 

ul. Brejskiego. Budowa parkingu wzdłuż ul. 
Brejskiego po stronie północnej. 

Budowa miejsc postojowych we wskazanej w załączniku 
lokalizacji oraz budowa chodnika.  

70 000,00 

JM0086 Rowerem przez 
Mokre - zrelaksuj 
się! 

Zespół Szkół nr 7 w 
Toruniu. 

Montaż 50 nowoczesnych 
stojaków rowerowych oraz 
wymiana istniejących ławek. 

Mieszkańcy osiedla Mokre: rodzice i ich dzieci coraz 
częściej korzystają z rowerów jako środka transportu 
dziecka do szkoły. Dlatego konieczne jest zapewnienie 
bezpiecznego miejsca na pozostawiane rowery. W tym 
celu ważny jest montaż 50 nowoczesnych stojaków 
rowerowych. Możliwość bezpiecznego pozostawienia 
roweru przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym 
środkiem lokomocji, a tym samym wpłynie na 
propagowanie w mieście zrównoważonego transportu. 
Poza tym na terenie szkoły działa centrum rowerowych 
zawodów na orientację, co niesie potrzebę zapewnienia 
miejsc parkingowych dla uczestników. Dzieci, młodzież 
oraz starsi mieszkańcy osiedla przebywający na boiskach 
przyszkolnych korzystają z ławek otaczających boiska. 
Obecne ławki są zużyte i wymagają wymiany na 
nowoczesne i bezpieczne. Wyposażenie terenów 
przyszkolnych w ławki o łącznej długości 80m zapewni 
komfort spędzania wolnego czasu, a także podniesie 
standard wielu organizowanych na terenie szkoły imprez 
środowiskowych. Teren przyszkolny służy też 
najmłodszym mieszkańcom osiedla i ich opiekunom do 
nauki jazdy na rowerze, rolkach itp., stąd istnieje potrzeba 
montażu ławek, aby podnieść jakość spędzania wolnego 
czasu. 

65 000,00 

JM0089 Wymiana fontanny Mini Park osiedlowy Likwidacja istniejącej i Wymiana fontanny osiedlowej. Nowa fontanna nie będzie 498 062,00 
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osiedlowej przy ul. 
Świętopełka. 

przy sklepie 
PoloMarket, 
naprzeciwko wieżowca 
przy ul. Świętopełka 
20-20c. 

wykonanie nowej fontanny z 
suchym brodzikiem, dyszami o 
zmiennym strumieniu wody i 
podświetleniu. Wykonany 
zostanie zakres prac do 
maksymalnej puli przeznaczonej 
na okręg Jakubskie-Mokre. 
 

oparta o zbiornik wodny. Strunie wody wydobywać się 
będą bezpośrednio z podłoża, charakteryzować je będzie 
pulsacyjność i różna wysokość . Całość podświetlać będą 
różnokolorowe strumienie świetlne.  

JM0090 Usunięcie drzew 
topoli (4 sztuki) 
rosnących wzdłuż 
płotu SP nr 6 przy 
ul. Łąkowej 13 oraz 
wykonanie 
rekultywacji pasa 
zieleni z 
nasadzeniami 
drzew iglastych.  

Pas zieleni między 
płotem SP nr 6 a 
budynkami 
mieszkalnymi SM 
"Kopernik". 

Usunięcie 4 szt. drzew topoli, 
rekultywacja pasa zieleni, 
wysianie trawy, nasadzenia 
zieleni, zabezpieczenie płotkiem. 

Usunąć 4 szt. drzew „mieszaniec europejski”. Wykonać 
rekultywację pasa zieleni wzdłuż płotu SP nr 6. Wysiać 
trawę oraz wykonać nasadzenia kompensacyjne drzewami 
ozdobnymi i iglastymi (jak np. jest na terenie 
wewnętrznym SP nr 6). Zabezpieczyć płotkiem przed 
zniszczeniem. 

5 000,00 

K0045 Rozbudowa 
infrastruktury 
turystycznej i 
komunikacyjnej w 
Kaszczorku. 

Przystanki autobusowe 
i miejsca przy ulicy: 
Fantazyjnej, Na Przełaj, 
Dożynkowej, 
Szczęśliwej.  

Montaż wiat autobusowych na 
przystankach przy ul. 
Dożynkowej i Na przełaj (2 szt.) 
oraz przeniesienie zadaszenia z 
przystanku z ul. Na Przełaj na ul. 
Fantazyjną. Montaż ławek w 8 
lokalizacjach, kamieni polnych z 
emotikonami, koszy na śmieci. 
Nasadzenie róż, zbóż oraz 
umieszczenie tablic 
informacyjnych o ich nazwach.  

Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i 
komunikacyjnej w Kaszczorku" polega na a) dostawie i 
montażu wiat przystankowych na ul. Na Przełaj i 
Dożynkowa na przystanki w kierunku do centrum miasta, 
b) dostawie i montażu ławek z oparciem wraz z 
betonowymi koszami na śmieci w wybranych miejscach 
Kaszczorka (głównie przy ścieżkach rowerowych, w 
miejscach niezamieszkanych), c) stworzeniu miejsca 
odpoczynku dla turystów na ul. Fantazyjnej przy skupisku 
dzikich róż, d) wypełnienie miejsca między jezdnią a 
chodnikiem na ul. Fantazyjnej ziemią i zasianie różnych 
zbóż z tablicami informacyjnymi o Ich nazwach.  

35 000,00 

K0046 Ścieżka zdrowia z 
alejkami 
spacerowo - 
biegowymi w 

Lasek miejski w 
sąsiedztwie ulicy 
Smoczej i Światowida 
oraz lasek po obu 

Budowa dwóch ścieżek zdrowia 
po 10 urządzeń każda - dla 
dorosłych i dla dzieci. Regulacja 
poszerzenie do 2 m i wysypanie 

Projekt obejmuje urządzenie kompleksu rekreacji 
ruchowej i prozdrowotnej w Kaszczorku, na terenie 
należącego do Gminy Miasta Toruń lasu o pow. 3,34 ha 
(działka 384/14), w okolicach ulic Smoczej i Światowida. 

190 000,00 



15 

 

Kaszczorku. stronach ul. 
Światowida. 

żwirem ścieżek spacerowych. 
Postawienie łącznie 20 szt. ławek 
z bali drewnianych. 

Posadowienie na tym obszarze ścieżki zdrowia - w ciągach 
dla dorosłych i dla dzieci oraz poszerzenie do 2 metrów i 
wyrównanie nawierzchnią ziemno-żwirową istniejących 
ścieżek spacerowych z zaadaptowaniem ich na alejki 
spacerowo-biegowe. Projekt zakłada też zamontowanie 
przy alejkach ławek z bali drewnianych, zakotwionych w 
gruncie oraz koszy na śmieci. Dla dbałości o czystość tego 
obszaru i stan ścieżek spacerowo-biegowych projekt 
przewiduje zawarcie rocznej umowy z firmą zajmującą się 
takimi usługami. Ponadto projekt zakłada zawarcie rocznej 
umowy z firmą ochroniarską na monitorowanie 
kompleksu rekreacji ruchowej. W drugiej części projekt 
przewiduje poszerzenie do 2 metrów i wyrównanie 
nawierzchnią ziemna- żwirową istniejących ścieżek 
spacerowych na obszarze przylegających do miejskiego 
lasku (działka 384/14) lasów należących do Nadleśnictwa 
Dobrzejewice, za aprobatą kierownictwa Nadleśnictwa 
oraz zamontowanie wzdłuż tych alejek ławek z bali, 
zakotwionych do gruntu. 

K0047 Punkt widokowy 
na skarpie Wisły w 
Kaszczorku. 

ul. Przyjaciół. Wykonanie punktu widokowego 
na skarpie Wisły na ul. Przyjaciół 
wyposażonego w: drewniane 
barierki z 3 stron, betonowy kosz 
na śmieci, metalowy stojak dla 
rowerów, 3 szt. ław z oparciem i 
zadaszeniem, piaskownica. 
Wykonanie ciągu pieszego ul. 
Przyjaciół jako drogi do punktu.  

W ramach projektu pt „Punkt Widokowy na skarpie Wisły 
w Kaszczorku" na ul. Przyjaciół wnioskuje się o wykonanie: 
drewnianych barierek z 3 stron, betonowego kosza na 
śmieci, metalowego stojaka dla rowerów, 3 szt. ław z 
oparciem i zadaszenie nad nimi, piaskownicy. Ponadto ma 
zostać wykonana trasa rowerowo - spacerowa 
umożliwiająca dojście i dojazd do tego miejsca. 

25 000,00 

O0029 Umiemy Ratować - 
Uczymy Ratować  

Toruń. Przeszkolenie mieszkańców 
Torunia na kursach pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz na 
kursach kwalifikowanej pomocy 
przedmedycznej. Realizator 
zadania zostanie wyłoniony w 
ramach otwartego konkursu dla 

W ramach naszego projektu chcemy przeszkolić 
ratowników - wolontariuszy którzy w razie potrzeby będą 
umieli udzielić Pierwszej Pomocy Przedmedycznej osobie 
poszkodowanej. Planujemy przeszkolić mieszkańców 
Torunia na Kursach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 
(16h) oraz na Kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
(66h).  

50 000,00 
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organizacji pozarządowych, gdzie 
jednym z wymogów będzie 
certyfikowana kadra.  

O0045 Budowa dojazdu i 
parkingu przy 
cmentarzu na ul. 
Owsianej wraz z 
remontem 
końcowego 
odcinka tej ulicy. 

ul. Owsiana - od ul. 
Czeremchowej do ul. 
Ugory 

Jezdnia i chodnik oraz miejsca 
parkingowe przy cmentarzu na 
Wrzosach, ul. Owsiana.  

Projekt przewiduje powstanie przy cmentarzu miejsc 
parkingowych, jezdni i chodnika. Jest to końcowy 
fragment ul. Owsianej nie dokończony podczas budowy 
tej właśnie jezdni. Obecnie fragment ten jest drogą 
szutrową nieutwardzoną i dziurawą. Z drogi tej korzystają 
wszyscy mieszkańcy Torunia, gdy odwiedzają swoich 
bliskich na cmentarzu, a jest to jedyny dojazd do tego 
miejsca. Cmentarz został powiększony, więc pogrzebów 
jest dużo, a dojazd fatalny i brakuje miejsc parkingowych. 
Cmentarz to miejsce szczególne I zasługuje na szacunek. 
Jego otoczenie powinno być zadbane i służyć 
mieszkańcom, którzy odwiedzają swoich bliskich. 
Prawdopodobnie jest to jedyny cmentarz w naszym 
mieście bez drogi dojazdowej i miejsc parkingowych. 
Wybudowanie chodnika wzdłuż istniejących latarni 
również zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców. Jest 
to jedyna niedokończona droga na Wrzosach łącząca ul. 
Ugory z Szosą Chełmińską. Przez to teren w tej okolicy jest 
bardzo zaniedbany i zaśmiecony. Atrakcyjne sąsiedztwo 
boiska Orlik i nowego placu zabaw nie pasuje do reszty 
otoczenia i psuje estetykę tego ładnego osiedla. 

663 000,00 

O0054 Rewitalizacja alei 
łączącej ul. 
Kosynierów 
Kościuszkowskich z 
ul. Feliksa Stamma 
6 wzdłuż 
północnego 
ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej nr 32 
im. Armii Krajowej 
w Toruniu. 

Okręg Skarpa - 
Nieruchomość "Anna". 

Wymiana nawierzchni alei na 
kostkę typu polbruk w różnych 
kolorach, ustawienie ławek i 
koszy na śmieci. 

Projekt rewitalizacji alei łączącej ul. Kosynierów 
Kościuszkowskich z ul. Feliksa Stamma 6 dzięki inicjatywie 
mieszkańców Osiedla „Na Skarpie” przyczyni się do 
powstania obiektu służącego edukacji i wypoczynkowi 
(trakt spacerowy) młodzieży, dorosłych, emerytów 
zarówno mieszkających na terenie osiedla jak i również 
osób z obszaru całego Torunia.  

250 000,00 



17 

 

O0087 Sport to zdrowie 
dla każdego - 
mieszkańca 
Mokrego. 

Zespół Szkół nr 7 w 
Toruniu. 

Modernizacja boiska sportowego 
o powierzchni 870 m2 (pokrycie 
nawierzchnią wielofunkcyjną, 
wybudowanie skoczni w dal i 
rzutni do pchnięcia kulą). 

Projekt dotyczy modernizacji starego ogólnodostępnego 
boiska sportowego w ZS nr 7. Konieczne jest pokrycie 
boiska o wymiarach ok. 870m2 nawierzchnią 
wielofunkcyjną do gier zespołowych oraz gier i zabaw 
ruchowych dla dzieci, z oznaczonymi polami do gry w 
tenisa ziemnego, a także przygotowania nowoczesnej 
bieżni wokół boiska o powierzchni ok. 700m2, ustawienia 
bramek piłkarskich oraz piłkochwytów. Ze względu na 
zainteresowanie młodzieży i mieszkańców osiedla 
lekkoatletyką ważne jest wybudowanie skoczni w dal i 
rzutni do pchnięcia kulą. Na terenach przyszkolnych 
znajdują się boiska „Orlik" przeznaczone tylko do gry w 
piłkę nożną i koszykówkę, które cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz mieszkańców 
osiedla. Aby mieszkańcy osiedla mogli w pełni realizować 
swoje pasje sportowe i prowadzić zdrowy styl życia, 
niezbędna jest jednak modernizacja starego boiska. Boiska 
są otwarte i ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży oraz 
starszych mieszkańców, a umiejscowienie szkoły w 
centrum osiedla umożliwia systematyczne uprawianie 
sportu oraz sprzyja integracji mieszkańców dzielnicy. 
Atrakcyjna baza sportowa przyczyni się do większej 
aktywności sportowej torunian. 

700 000,00 

O0235 Budowa i 
modernizacja 
oświetlenia w 
Parku Tysiąclecia 
na Stawkach. 

Alejki Parku Tysiąclecia 
na Stawkach. 

Budowa nowego oświetlenia z 
lampami LED oraz wymiana ok. 
30 lamp na nowe żarówki typu 
LED.  

Park Tysiąclecia jest jednym z największych miejsc 
zielonych w Toruniu. Codziennie bardzo dużo 
mieszkańców Stawek i innych osiedli lewobrzeżnej części 
miasta przemieszcza się przez jego teren, a w 
szczególności w miesiącach wiosenno-letnich podczas 
spacerów. W miejscu tym brakuje dobrego oświetlenia, a 
te zamontowane jest niedoinwestowane i w wielu 
miejscach lampy najzwyczajniej nie świecą. Po zmroku 
spacer lub zwykłe przejście przez park jest niebezpieczne 
zarówno dla dzieci chodzących do tutejszej szkoły 
podstawowej i gimnazjum, jak i dla dorosłych. Moja 
propozycja rozwiązania tego mogącego mieć w niedalekiej 

150 000,00 
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przyszłości nieszczęśliwe skutki problemu jest budowa 
nowego oświetlenia parkowego z lampami LED na 
zaznaczonej ok. 450 m alejce oraz wymiana ok. 30 opraw z 
żarówkami na nowe na istniejących słupach. Lampy LED 
jest to nie tylko oszczędność prądu, która w ciągu kilku lat 
się zwraca, ale również względy estetyczne, nowoczesny 
wygląd i proekologiczny charakter, zaś nowe lampy i 
żarówki zdecydowanie poprawią natężenie istniejącego 
oświetlenia. 

O0240 Sterylizacja 150 
toruńskich kotów 
wolno żyjących. 

Miasto Toruń. Sterylizacja 150 kotów wolno 
żyjących w Toruniu, w tym 120 
kotek.  

Przeprowadzenie akcji sterylizacji 150 kotów wolno 
żyjących na terenie miasta Torunia w miejscach 
zgłaszanych przez mieszkańców. Bezpośrednimi 
adresatami zadania jest społeczność lokalna miasta 
Torunia. Do tej grupy należą zarówno zwolennicy oraz 
opiekunowie jak i przeciwnicy kotów - dla każdej z tych 
grup satysfakcjonujące będzie nie powiększanie populacji 
kotów, a z czasem jej zmniejszenie. Koty są w mieście 
potrzebne, a zatem pożyteczne. To sojusznicy człowieka w 
walce z gryzoniami. Problemy powstają wówczas, kiedy 
jest ich na danym terenie zbyt dużo. Oczekiwanym 
skutkiem akcji sterylizacji jest regulacja nadpopulacji 
kotów miejskich, zmniejszenie ogólne] liczby bezdomnych 
kotów w mieście, a także kontrola ich liczby, pozwalająca 
na naturalną ochronę przed gryzoniami. Ponadto skutkiem 
przeprowadzonej akcji sterylizacji będzie poprawa 
komfortu życia mieszkańców, gdyż rzadziej będą się 
borykali z problemem bezdomnych kotów na osiedlach, w 
piwnicach bloków, na terenach ogródków działkowych 
oraz wielu firm i instytucji. Niewątpliwie też dzięki szeroko 
zakrojonej akcji sterylizacji kotów miejskich, mniej kotów 
trafi do schroniska. 

25 200,00 

O0246 Zgłoś to! 
Stworzenie portalu 
do zgłaszania 
problemów w 

Cały Toruń. Stworzenie portalu 
internetowego, poprzez który 
można zgłaszać drobne usterki, 
problemy, zagrożenia w mieście. 

Chcielibyśmy, żeby w Toruniu powstał jeden portal/strona 
www poprzez który będzie można zgłaszać drobne usterki, 
problemy i zagrożenia w mieście. Widzisz dziurę w 
osiedlowej uliczce? Nie masz gdzie wyrzucić psiej kupy, bo 

15 000,00 
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przestrzeni 
publicznej w 
Twoim najbliższym 
otoczeniu. 

brak kosza na śmieci? Widzisz źle zniszczony znak 
drogowy? Spotkałeś bezdomną kotkę z kociętami, która 
potrzebuje budki? Te wszystkie sprawy będzie można 
zgłaszać w tym jednym miejscu. Jedno zdjęcie komórką 
czy aparatem, króciutki opis i już tego samego dnia MZD 
wie o dziurze w drodze czy zepsutym znaku, a MPO 
dowiaduje się gdzie w przyszłości powinien stanąć kosz na 
śmieci. Dzięki temu narzędziu miasto może dzięki Tobie 
zmienić się na lepsze, a praca służb miejskich stanie się 
sprawniejsza. Poznań i Lublin już tak mogą, czas na nas! 
Zagłosuj! 

O0248 Dość dzikich 
reklam - tablice 
ogłoszeniowe na 
przystankach MZK. 

Zadaszone przystanki 
komunikacji miejskiej - 
20 lokalizacji 
wybranych w ramach 
pilotażu. 

Montaż tablic ogłoszeniowych na 
przystankach MZK dostępnych 
dla wszystkich mieszkańców. 
Wszystkie ogłoszenia z tablic 
byłyby usuwane raz w miesiącu, 
w stałych i powszechnie znanych 
terminach. Projekt ma charakter 
pilotażowy.  

W Krakowie, Suchej Beskidzkiej czy Gdańsku pojawiły się 
miejskie tablice ogłoszeniowe. Dzięki nim spadła liczba 
dzikich reklam zanieczyszczających np. uliczne latarnie. W 
Toruniu ze śmietnikami na słupach nikt nie potrafi sobie 
poradzić, warto by więc było skorzystać ze sprawdzonych 
sposobów i takie tablice umieścić na przystankach 
komunikacji miejskiej. Tablice te powinny być raz w 
miesiącu, w terminach stałych i powszechnie wiadomych, 
sprzątane ze wszystkiego, co na nich wisi. Dzięki temu 
wokół nich będzie czysto, a umieszczane w tych miejscach 
drobne anonse będą zawsze aktualne. Skorzystają z tego 
zarówno ci, którzy udzielają korepetycji lub szukają wózka 
dla dziecka, jak i klienci MZK, którzy czytając ogłoszenia 
umilą sobie czas oczekiwania na autobus czy tramwaj. 
Swoją drogą warto by też było, chociażby przy okazji 
Sprzątania Świata, przeprowadzić akcję usuwania 
nielegalnych reklam z przestrzeni miejskiej. My 
odetchniemy, a i miasto z pewnością będzie za to 
wdzięczne. 

10 000,00 

O0253 Warsztaty 
przyrodnicze 
„Woda, ogień, 
ziemia, powietrze 
– przedszkolak 

Siedziba placówek 
przedszkolnych. 

Przeprowadzenie warsztatów 
przyrodniczych dla dzieci w 
przedszkolach. Osiem 
warsztatów z eksperymentami z 
fizyki, geografii, chemii, 

Projekt dotyczy realizacji warsztatów przyrodniczych dla 
dzieci w placówkach przedszkolnych. Celem warsztatów 
jest wprowadzenie dzieci w świat nauki i upowszechnianie 
edukacji przyrodniczej. Pokazanie, że eksperymenty nie są 
tylko domeną dorosłych, ale że również dzieci pod ich 

120 000,00 
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eksperymentuje z 
żywiołem” 
dedykowane dla 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 
realizowane 
bezpośrednio w 
siedzibie ośrodków 
przedszkolnych 
znajdujących się na 
terenie miasta 
Torunia.  

astronomii i biologii. opieką mogą bezpiecznie poznawać świat. Forma zajęć - 
warsztat, poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów 
wpływa pozytywnie na koncentrację, uczy cierpliwości, 
precyzji oraz zarówno współdziałania, jak i pracy 
samodzielnej. Warsztaty mają zainspirować dzieci do 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozbudzić 
ciekawość świata i poszerzyć wiedzę. W projekcie mogą 
uczestniczyć przedszkola państwowe oraz prywatne, a 
także ośrodki posiadające oddziały przedszkolne, punkty 
przedszkolne oraz kluby dziecięce. Tematyka warsztatów 
obejmować będzie eksperymenty z fizyki, geografii, 
chemii, astronomii i biologii.  

O0270 Letnie boisko do 
sportów 
hokejowych. 

Sezonowe lodowisko w 
miejskim kompleksie 
sportowym przy ul. 
Przy Skarpie 4 w 
Toruniu, zlokalizowane 
pomiędzy Orlikiem a 
kortami tenisowymi. 

Przebudowa sezonowego 
lodowiska zimowego w miejskim 
kompleksie sportowym przy ul. 
Przy Skarpie. Wykonanie 
nawierzchni betonowej oraz 
zakup bramki w celu stworzenia 
boiska do unihokeja czy hokeja 
na rolkach.  

Koncepcja zakłada przebudowę sezonowego lodowiska 
zimowego w miejskim kompleksie sportowym przy ulicy 
Przy Skarpie. Projekt wykorzystuje dotychczasową 
lokalizację oraz już istniejącą infrastrukturę w postaci 
band. Dzięki położeniu nawierzchni swoje miejsce w 
Toruniu znaleźliby przedstawiciele sportów niszowych, 
takich jak unihokej czy hokej na rolkach. Obecnie muszą 
oni posiłkować się boiskami do koszykówki lub 
asfaltowymi parkingami. Ich obecność spowodowałaby, że 
obiekt tętniłby życiem również w sezonie letnim. Zimą 
boisko przykrywałaby płyta lodu - dokładnie tak, jak to się 
dzieje obecnie. Dzięki projektowi kompleks sportowy 
znacznie rozszerzyłby swoją ofertę proponowanych 
aktywności, kierowaną do mieszkańców miasta. Dużym 
plusem tej koncepcji jest fakt, że obiekt mógłby stać się 
swoistym centrum sportów pochodnych od hokeja. 
Jednak największym jej atutem wydaje się możliwość 
wykorzystania istniejącego dotychczas sezonowego 
lodowiska przez cały rok. 

500 000,00 

O0274 "Trzynastka" się 
zmienia dla Was - 
etap II 

Działki administrowane 
przez Szkołę 
Podstawową nr 13 im. 
Jana Pawła II w Toruniu 

Modernizacja wielofunkcyjnego 
boiska do mini gier zespołowych 
(koszykówka, piłka ręczna), 
bieżnia do sprintów, skocznia w 

Projekt zakłada kompleksową modernizację 
zdekapitalizowanych obiektów sportowych przy SP13 im. 
Jana Pawła II w Toruniu oraz wzbogacenie oferty 
rekreacyjno-sportowej dla uczniów i mieszkańców 

700 000,00 
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przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego 45/47. 

dal, mini skatepark, tor rolkowo-
rowerowy z łukami o promieniu 
6-10 m, siłownia zewnętrzna, 
automatyczna toaleta, 
monitoring, oświetlenie i 
ogrodzenie.  

Bydgoskiego Przedmieścia oraz miasta. Realizacja projektu 
podniesie standard istniejącego kompleksu sportowego 
oraz spowoduje pojawienie się nowych funkcji, które będą 
zaspokajać potrzeby szkoły oraz mieszkańców. 
Zmodernizowane zostanie boisko wielofunkcyjne do gier 
zespołowych (mini koszykówka/koszykówka, piłka ręczna) 
oraz bieżnia do sprintów. Powstanie skocznia w dal 
spełniająca wszelkie wymogi tej dyscypliny. Mieszkańcom 
miasta i uczniom klas sportowych służyć będą: mini 
skatepark, tor rolkowo-rowerowy z łukami o promieniu 6-
10m i siłownia zewnętrzna. Zaplanowano automatyczną 
toaletę publiczną na potrzeby użytkowników spoza szkoły. 
Zaplanowano również zabezpieczenie obiektu 
monitoringiem wizyjnym, modernizację oświetlenia, która 
umożliwi korzystanie z obiektów w okresie zimowym 
również po zmroku oraz doświetlenie obiektów objętych 
monitoringiem wykonanym w etapie pierwszym (Budżet 
Partycypacyjny 2014). Kapitalnemu remontowi poddane 
zostanie ogrodzenie obiektów sportowych.  

O0275 Zmieniamy osiedle 
studenckie 
CENTRUM!  

Osiedle akademików 
Centrum. Skwer 
znajdujący się przy ul. 
Słowackiego między 
akademikami UMK. 

Wykonanie pieszojezdni wraz z 
ciągiem komunikacyjnym, plac 
rekreacyjny o powierzchni 
300m2 z nawierzchnią z płyty 
ażurowej. Montaż ławek, 4 grilli, 
6 kompletów miejsc do 
siedzenia, oświetlenie typu LED 
oraz posadzenie drzew. 

Zmieniamy osiedle studenckie Centrum! Stwórzmy 
przyjazną przestrzeń dla wszystkich. 

441 000,00 

O0277 Kaszownik - 
przyjazne miejsce 
wypoczynku 
mieszkańców w 
centrum miasta. 

Tereny zielone wraz z 
przylegającymi 
chodnikami wokół 
zbiornika wodnego 
przy ul. Przy 
Kaszowniku. 

Rewitalizacja terenu wokół 
Kaszownika poprzez: 
oczyszczenie zbiornika i terenu 
wokół, ustawienie ławek i 
stolików, koszy na śmieci, 
stojaków na rowery, 
zagospodarowanie terenu 
zielenią, utworzenie zejścia do 

Stworzenie wypoczynkowej strefy zielonej dla 
mieszkańców centrum miasta i okolicznych osiedli, gdzie 
nie ma podobnych skwerów. Teren Idealny do organizacji 
małych „śniadań na trawie" i bezkosztowego wypoczynku 
(np. gry w badmintona, wypoczynek z książką, 
wypożyczalnia rowerów, strefa wędkarska z pomostem). 
Projekt zawiera oczyszczenie całego zbiornika i terenów 
wokół ze wszystkich śmieci I takie dostosowanie terenu, 

1 000 000,00 



22 

 

wody oraz pomostu, instalację 
monitoringu i oświetlenia.  

by miejsce było przyjazne do wypoczynku w okresie 
wiosenno-letnim. Wymaga to ustawienia większej liczby 
ławek, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody oraz 
dostosowanie linii brzegowej zbiornika do bezpiecznego 
„plażowania" (zmniejszenie kąta spadu wybranego 
brzegu, wyrównanie terenu, zadbanie o trawnik, 
częściowe wycięcie sitowia, zabezpieczenie zejścia do 
wody). Teren wypoczynkowy musi być lepiej oświetlony 
(więcej lamp przy chodnikach, lampy solarne przy linii 
brzegowej i na trawniku). Konieczne dla bezpieczeństwa 
mieszkańców i nowej infrastruktury zamontowanie 
monitoringu miejskiego. Ustawienie estetycznej tablicy 
informacyjnej o historii miejsca, korespondującej z 
podobnymi w innych częściach starówki i tablic 
informacyjnych dotyczących korzystania z terenu. 

O0279 Owoc pomarańczy 
gwarancją zdrowia 
twego. 

Wrzosy, ul. 
Pomarańczy. 

Wybudowanie pieszojezdni i 
progów zwalniających oraz 
systemu odprowadzającego 
wodę deszczową na ul. 
Pomarańczy. 

Wykonanie pieszojezdni i progów zwalniających oraz 
systemu odprowadzającego wodę deszczową. Obecny 
stan drogi jest bardzo zły, występują rozlewiska podczas 
opadów deszczu, poruszanie się pieszych jest wręcz 
niemożliwe. Z kolei podczas suszy krajobraz jest taki jak 
pustynna burza. Unoszący się kurz z przejeżdżających 
samochodów jest bardzo uciążliwy. Ulicę zamieszkuje 
wiele starszych i schorowanych osób oraz małych dzieci. 
Funkcjonowanie przy tak złym stanie ulicy przysparza 
wielu niedogodności.  

400 000,00 

O0280 Budowa dojazdu 
do cmentarza wraz 
z parkingiem - ul. 
Perłowa. 

ul. Perłowa. Budowa drogi dojazdowej wraz z 
parkingiem i chodnikiem do 
cmentarza na Rudaku ul. 
Perłowej.  

Wykonanie dokumentacji i budowa drogi dojazdowej wraz 
z parkingiem i chodnikiem do nowej bramy cmentarza na 
Rudaku. Cmentarz posiada nowe ogrodzenie oraz nową, 
dodatkową bramę wjazdową od nieurządzonej ul. 
Perłowej. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom z 
całego Torunia.  

900 000,00 

O0281 LuxFest 2016 w 
Toruniu - edycja 
Specjalna 

Centrum Kulturalno-
Kongresowe Jordanki, 
Wały gen. Sikorskiego 

Dwudniowy festiwal – LuxFest, 
koncerty polskich artystów (Arka 
Noego, Luxtorpeta, 52 Dębiec, 

LuxFest jest wydarzeniem muzycznym organizowany od 
2012 roku, którego pomysłodawcą jest Robert „Lica" 
Fridrich i zespół Luxtorpeda. Trzy poprzednie edycje 

300 000,00 
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Mikołajkowa vol. 
2. 

8. Grubson, Myslowitz, itp.), 
warsztaty artystyczne dla 
najmłodszych, warsztaty 
radiowe, kącik zabaw. W 
przypadku wyboru projektu 
realizacja zostanie zlecona w 
trybie konkursu dla NGO lub 
dotacji celowej dla własnej 
instytucji kultury.  

odbyły się w Poznaniu w hali Arena i uczestniczyło w nich 
łącznie niespełna 8 000 osób. W roku 2015 jest planowana 
dwudniowa już czwarta edycja LuxFestu w Poznaniu I 
pierwsza jednodniowa edycja w Toruniu dnia 6 grudnia 
2015 r. LuxFest nie jest tylko koncertem, jest to 
wydarzenie, którego odbiorcą są całe rodziny. Program 
tego wydarzenia jest bardzo zróżnicowany i tak 
przygotowany, aby zarówno najmłodsi jak i starsi znaleźli 
dla siebie coś interesującego. LuxFestowi również 
towarzyszy strefa LuxArt - jest to szereg warsztatów 
przeznaczony dla najmłodszych. Zagrają: Oberschleisen, 
Dlkanda, MRR, Małpa & live band, Lutropeda, Arka Noego, 
Fuzz,Steve Nash & Orklestra, Łona & Weber, Hey.  

O0282 Szlakiem murali 
patriotycznych. 

Szczytu bloków 
mieszkalnych przy 
ulicach: Fałata 54-58, 
Gagarina 60-74, Fałata 
68 – 72, Gałczyńskiego 
48, Prejsa 2, Suleckiego 
4, Witosa 2, 
Mickiewicza 148 i 150.  

8 wielkoformatowych murali o 
tematyce patriotycznej i 
historycznej związanej z 
lokalnymi bohaterami i ważnymi 
wydarzeniami historycznymi.  

W ramach przedsięwzięcia powstanie w Toruniu 8 
wielkoformatowych murali wykonanych przez lokalnych 
artystów/grupy artystyczne i zaproszonych gości. Obrazy 
będą przywracać pamięć historyczną Kujaw i Pomorza 
oraz kształtować tożsamość dziedzictwa regionalnego. 
Murale, przy wykorzystaniu patriotycznej symboliki, 
przedstawiać będą „Zapomnianych'" lokalnych 
bohaterów, wśród których byli m.in.: Żołnierze Wyklęci, 
Cichociemni (nie tylko Gen. E. Zawacka), Powstańcy 
Warszawscy, Partyzanci, działacze konspiracji pomorskiej 
m.in. Gryfa Pomorskiego. Uzupełnieniem szlaku będzie 
przewodnik z mapą, dedykowana strona www i aplikacja 
na telefon-zawierające informacje nt. każdej z 8 prac (tło 
historyczne, sylwetki bohaterów, ciekawostki, dodatkowe 
wyjaśnienia). Dzięki temu szlak przejść będą mogli 
zarówno rodzice z dziećmi, jak i młodzież w ramach np. 
lekcji historii.  

182 000,00 

O0284 Bez progów i 
barier - 
dostosowanie 
UMK dla osób 
niewidomych. 

Biblioteka Głowna 
UMK ul. Gagarina 13. 

Umieszczenie na terenie 
Biblioteki Głównej dotykowego 
planu przystosowanego dla osób 
z dysfunkcją wzroku oraz 
wyposażenie w funkcję 

Codziennie przez kampus Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika przewijają się tysiące studentów. Wśród nich są 
również niepełnosprawni ruchowo, którzy dzięki 
podjazdom i dostosowanym windom mają możliwość 
swobodnego poruszania się po jego terenie. Niestety tego 

54 500,00 
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udźwiękawiającą przestrzeń, 
wypukłe plany i mapy oraz 
tabliczki informacyjne zapisane 
w systemie Braille'a. Utworzenie 
dwóch nowoczesnych stanowisk 
w Bibliotece Głównej dla osób z 
dysfunkcją wzroku. 

samego nie mogą powiedzieć studenci niewidomi i 
słabowidzący. Potrzebne są do tego kompleksowe 
rozwiązania uwzględniające możliwości i ograniczenia 
wynikające z ich niepełnosprawności. To, co odbieramy za 
pomocą wzroku niewidomi mogą poznawać dzięki 
zmysłom dotyku i słuchu. Projekt zakłada dostosowanie 
Biblioteki Głównej dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez 
wyposażone w system udźwiękawiający przestrzeń, 
umieszczenie wypukłych map, planu budynku oraz 
tabliczek informacyjnych zapisane w systemie Braille'a. W 
Czytelni Głównej powstaną dwa nowoczesne stanowiska 
umożliwiające niewidomym dostęp do zasobów Biblioteki. 
Sprawmy, aby toruński uniwersytet stał się miejscem 
przyjaznym I otwartym dla wszystkich. 

O0285 Młodzieżowa 
Akademia Orlika. 

3-6 toruńskich orlików 
podległych MOSiR; 3-4 
toruńskie szkoły 
(wynajem hali). 

Roczny proces szkolenia 
piłkarskiego dla 6 grup (ok. 100 
dzieci). 
Współpraca koordynatora, 
asystentów, fizjologa, dietetyka, 
promocja na stronie 
internetowej, piłki, stroje, 
trenażery, wynajem sali. Wybór 
realizatora nastąpi w drodze 
otwartego konkursu ofert. 
Konkurs zostanie ogłoszony w 
listopadzie 2015 r. W jego 
wyniku poznamy wykonawcę i 
miejsca realizacji projektu 

Młodzieżowa Akademia Orlika jest to działanie polegające 
na treningu uzdolnionych piłkarsko dzieci. Dzięki wsparciu 
zostaje zniesiona bariera finansowa, która często jest 
powodem przez który uzdolnieni sportowo zawodnicy nie 
uprawiają swojej dyscypliny. Celem działań jest 
stworzenie kompleksowego pełnego, rocznego procesu 
szkolenia piłkarskiego dla 6 grup (około 100 dzieci) 
podzielonego na odpowiednie mezocykle, mikrocykle i 
jednostki treningowe. Darmowe zajęcia dla dzieci 
uzdolnionych sportowo poprowadzą wykwalifikowani 
trenerzy piłki nożnej na co dzień pracujący z grupami 
młodzieżowymi. Do każdej grupy zostanie przydzielony 
trener i asystent (obydwaj z udokumentowanym 
doświadczeniem oraz licencjami trenerskimi). Każda grupa 
dodatkowo zostanie oddana również pod opiekę fizjologa 
(2 razy w miesiącu zajęcia dla każdej grupy) i dietetyka 
(konsultacje dla opiekunów oraz przygotowanie poradnika 
żywieniowego dla trenujących dzieci) co pozwoli na 
zbudowanie profesjonalnego i odpowiednio 
przygotowanego cyklu szkoleniowego. 

70 000,00 

O0286 Amerykańskie Boiska MOSiR Toruń. Organizacja cyklu zajęć z futbolu Organizacji cyklu zajęć z futbolu amerykańskiego, które 40 000,00 
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wakacje - cykl 
zajęć z futbolu 
amerykańskiego 
dla młodzieży do 
lat 17. 

amerykańskiego dla młodzieży 
do 17 roku życia (4 eventy w 
okresie wakacyjnym). Wybór 
realizatora musi nastąpić w 
drodze otwartego konkursu 
ofert. Konkurs zostanie 
ogłoszony w listopadzie 2015 r. 
W jego wyniku poznamy 
wykonawcę i miejsca realizacji 
projektu. 

skierowane będą do młodzieży do 17 roku życia- zarówno 
chłopców jak i dziewcząt. Głównym celem jest krzewienie 
kultury fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu 
podczas okresu wakacyjnego, a także popularyzacja zasad 
fair play i zdrowej, sportowej rywalizacji wśród młodzieży, 
a także nauka współdziałania. Rezultatem ww. celów jest 
poszerzenie oferty toruńskiego sportu, promocja futbolu 
amerykańskiego wśród młodzieży. Również poprawa 
aktywności sportowej wśród jak największej liczby 
młodych odbiorców ze szczególnym ukierunkowaniem na 
rozwój sportowy toruńskiej młodzieży do 17 roku życia. 
Zajęcia odbywać się będą na toruńskich obiektach 
sportowych. Ich organizacją zajmie się profesjonalna 
drużyna futbolu amerykańskiego Angels Toruń - 
licencjonowana kadra trenerska, doświadczony 
amerykański trener. Program zająć będzie zawierać: 
Spotkanie teoretyczne ćwiczenia praktyczne 
(współzawodnictwo, zasady fair play, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, rozwój zdolności koordynacyjnych, 
nauczanie współdziałania i pracy w grupie) Zajęcia z 
fizjoterapeutą (jak dbać o swoje ciało, jak przygotować 
ciało do wysiłku fizycznego, jak unikać kontuzji). 

O0288 Przystosowanie 
boiska do gry w 
rugby/piłki nożnej 
wraz z otoczeniem 
dla mieszkańców. 

Park na Bydgoskim 
Przedmieściu boisko 
przy Martówce. 

Montaż bramek do gry w rugby 
oraz modyfikacja bramek do piłki 
nożnej na ruchome. 
Przystosowanie wymiarów 
boiska do gry w obie dyscypliny 
(100mx69m). Wykonanie 2 
przebieralni wolnostojących w 
formie wiat. Montaż 10 ławek z 
bali dookoła boiska. Montaż 
oświetlenia boiska (4 maszty po 
2 reflektory) i monitoringu.  

Projekt zakłada przystosowanie boiska do gry w rugby i 
piłkę nożną, montaż oświetlenia wraz z monitoringiem 
boiska/okolicy w Parku na Bydgoskim Przedmieściu (ok. 4 
maszty po 2 reflektory) oraz 10 ławek. Celem projektu jest 
możliwość użytkowania boiska przy sztucznym świetle i 
wzrost dostępności boiska dla wielu grup mieszkańców. 
Montaż ławek oraz przebieralni zachęci mieszkańców do 
częstszego spędzania czasu w parku i lepszego 
wykorzystania terenu. Monitoring pozwoli także na 
zwiększenie bezpieczeństwa. Bramki do gry w rugby 
wpisane w krajobraz parku uczyni to miejsce jeszcze 
bardziej wyjątkowym. 

75 000,00 

O0290 Plac zabaw na Osada Leśna na Stworzenie edukacyjnego placu Projekt polegał będzie na rozbudowie i modernizacji placu 65 000,00 
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Barbarce. Barbarce, ul. Przysiecka 
13 w Toruniu. 

zabaw utrzymanego w 
charakterze leśnym. Dostawienie 
nowych urządzeń tematycznych 
(piramida z lin, bujak 
sprężynowy, huśtawka typu 
bocianie gniazdo, młynki – 2 szt., 
karuzela, interaktywne układanki 
o tematyce przyrodniczej). 
Odnowienie istniejących 
elementów na placu zabaw. 
Odmalowanie i wymiana 
uszkodzonych elementów 
drewnianych. Wymiana 
obudowy piaskownicy. 

zabaw na terenie Osady Leśnej na Barbarce. Celem 
modernizacji i rozbudowy będzie stworzenie 
edukacyjnego placu zabaw utrzymanego w charakterze 
leśnym. Dostawione zostaną nowe elementy ozdobione 
motywami tematycznie odnoszącymi się do przyrody, 
roślin, zwierząt itp. Planuje się montaż piramidy linowej 
do wspinaczki, bujaka sprężynowego, huśtawki typu 
gniazdo, młynków biegowych oraz karuzeli. W skład placu 
wejdą również interaktywne tablice i gry o tematyce 
przyrodniczej. Stare elementy zostaną odrestaurowane i 
odnowione. Plac zabaw zyska w ten sposób na 
atrakcyjności i przyczyni się do tym samym do 
popularyzacji Barbarki oraz zwiększenia liczby osób ją 
odwiedzających. Dzięki uatrakcyjnieniu placu zabaw 
Osadę Leśną na Barbarce odwiedzać będzie więcej rodzin 
z dziećmi. Plac będzie również atrakcją dla grup szkolnych 
odwiedzających Osadę Leśną na Barbarce. Poza dobrą 
zabawą i spędzaniem czasu na świeżym powietrzu plac 
zabaw zachęcał będzie do pogłębienia wiedzy 
przyrodniczej i kształtował świadomość ekologiczną 
młodego pokolenia. 

O0291 Teren rekreacyjny 
przy ul. 
Olimpijskiej. 

Ul. Olimpijska w rejon 
wjazdu na rondo do ul. 
Barwnej i 
Chrzanowskiego. 

Montaż 2 stacjonarnych grilli 
oraz 2 stałych stołów do ping-
ponga. Budowa boiska do 
siatkówki plażowej i mini placu 
zabaw.  

Montaż 2 stacjonarnych grilli oraz 2 stałych stołów do 
ping-ponga. Budowa boiska do siatkówki plażowej i mini 
placu zabaw.  

65 000,00 

O0292 Toruński Festiwal 
Fajerwerków - 
szansą ożywienia 
Zespołu 
Staromiejskiego 
(Bulwar 
Filadelfijski). 

Zespół Staromiejski 
(Bulwar Filadelfijski), 
rzeka Wisła, Kępa 
Bazarowa. 

6-cio, 10-cio minutowe pokazy 
pirotechniczne w ramach 
konkursu. Promocja, organizacja 
i udział w kosztach festiwalu 
fajerwerków na Bulwarze 
Filadelfijskim. 

W ramach projektu zamierza się zorganizować festiwal 
fajerwerków na Bulwarze Filadelfijskim. Impreza 
przeprowadzona w formie konkursu odbywającego się w 
jeden z weekendów, najlepiej w maju. W konkursie tym 
braliby udział uczestnicy z Polski i świata (ok. 10 
wystawców), którzy prezentowaliby 6-cio, 10-cio 
minutowe pokazy pirotechniczne wystrzeliwane z 
bezpiecznego miejsca (Kępa Bazarowa) położonego po 
drugiej stronie Zespołu Staromiejskiego. W przyszłości 

200 000,00 
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miejsce wystrzeliwania bomb pirotechnicznych można 
zaproponować na barkach płynących Wisłą co dodatkowo 
uatrakcyjni pokaz. Aby uatrakcyjnić widowisko, pokazy 
miałby jeden motyw przewodni - w tym roku byłaby to 
osoba Mikołaja Kopernika. W razie sukcesu formuły i jej 
kontynuacji w następnych latach, motyw przewodni 
mógłby ulegać zmianie. Publiczność z Bulwaru 
Filadelfijskiego obserwowałaby pokazy i uczestniczyłaby w 
rozstrzygnięciu konkursu poprzez głosowanie na 
zwycięzcę (formuła elektroniczna lub papierowa). 

O0297 Remont i 
doposażenie 
pomieszczeń do 
rehabilitacji i 
świetlicy dla 
chorych Hospicjum 
Światło. 

Hospicjum Światło, ul. 
Grunwaldzka 64. 

Remont pomieszczeń i 
zaadaptowanie na świetlicę i salę 
rehabilitacji, a także doposażenie 
w stoły rehabilitacyjne i meble.  

Projekt zakłada remont pomieszczeń znajdujących się w 
Hospicjum Światło, które zostaną przystosowane i 
zaadaptowane na salę rehabilitacyjną oraz świetlicę, a 
także doposażenie tych sal w niezbędny sprzęt (stoły 
rehabilitacyjne i meble). Obecnie Hospicjum Światło nie 
dysponuje ani salą rehabilitacyjną ani świetlicą - miejscem 
wypoczynku i relaksu dla chorych, a zabiegi fizjoterapeuty 
wykonywane w salach chorych, nie dają pełnego komfortu 
zarówno pacjentom rehabilitowanym, jak i innym chorym 
przebywającym w sali. 

40 000,00 

O0299 Od komputera pod 
skrzydła trenera. 
Budowa boiska do 
piłki nożnej na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 
w Toruniu. 

Boisko zewnętrzne 
Szkoły Podstawowej nr 
3 w Toruniu, ul. 
Legionów 210. 

Wykonanie boiska do gry w piłkę 
nożną o wymiarach 44 m x 22 m 
ze sztuczną nawierzchnią, 
bramkami i oświetleniem. 

Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 44m 
x 22m ze sztuczną powierzchnią, bramkami i 
oświetleniem.  

355 000,00 

O0300 Rewitalizacja 
osiedla "Stary 
Kaszownik". 

Osiedle "Satry 
Kaszownik" w rejonie 
ulic: Przy Rynku 
Wełnianym, Przy 
Kaszowniku, 
Jegiellońska, 
Grudziądzka. 

Naprawa nawierzchni ulic i 
chodników, wykonanie 
dodatkowych miejsc 
parkingowych, ustawienie ławek, 
śmietników, elementów placu 
zabaw, rewitalizacja terenów 
zieleni, remont boksów 

Rewitalizacja osiedla w obrębie ulic: Przy Rynku 
Wełnianym, Przy Kaszowniku, Jegiellońska, Grudziądzka. 
Naprawa nawierzchni ulic, chodników, wykonanie miejsc 
parkingowych, zieleni i elementów małej architektury. 

630 000,00 
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śmietnikowych. 

O0301 Place z 
urządzeniami 
sportowymi dla 
każdego, od 
Juniora do Seniora, 
z komputerem i 
trenerem. 

Place w 7 okręgach: 
Czerniewice, Podgórz, 
Bydgoskie, Skarpa, 
Staromiejskie, Wrzosy, 
Rubinkowo. 

7 placów z urządzeniami 
sportowymi typu New Age Fit 
przystosowanymi dla każdej 
grupy wiekowej, z mobilną 
instrukcją obsługi urządzenia. 
Plac z urządzeniami sportowymi 
(pow. 160 m2) z bezpieczną 
nawierzchnią wyposażony w 
kiosk multimedialny z aplikacją i 
cotygodniowymi treningami z 
instruktorem na stałe.  

Innowacyjne place z urządzeniami sportowymi z mobilną 
instrukcją obsługi urządzenia i trenerem: atrakcyjne, 
ogólnodostępne i bezobsługowe. Dla każdego niezależnie 
od wieku, płci, kondycji. Przyjazne dla osób 
niepełnosprawnych („bez barier”). Kiosk multimedialny z 
komputerem i kodem QR do ściągnięcia aplikacji z 
ćwiczeniami na telefon. Proste w użytkowaniu. Godzinne, 
bezpłatne, otwarte zajęcia z instruktorem co niedzielę. 
Ponad 500 form treningowych. Trening na wszystkie 
partie mięśniowe dla początkujących, 
średniozaawansowanych, zaawansowanych i grupy 
Senior. Bezurazowe urządzenia dzięki wykorzystaniu 
własnej masy ciała, nie obciążają stawów i mięśni. 
Możliwość rozciągnięcia oraz wzmocnienia mięśni jak i 
ogólna poprawa koordynacji ruchowej. Na jednym placu z 
urządzeniami może ćwiczyć jednocześnie nawet do 50 
osób (np. całe klasy podczas lekcji w-fu). Integracja - 
spędzenie wolnego czasu z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi, sąsiadami. Alternatywa dla ludzi, których nie 
stać na zakup karnetu na siłownię. Obiekt całoroczny. 
Możliwość organizowania imprez sportowych. 
Nowoczesny design, futurystyczna forma, ciekawa 
kolorystyka urządzeń. 

980 000,00 

O0302 Poprawa 
bezpieczeństwa na 
przejściach dla 
pieszych przy 
Szosie 
Chełmińskiej na 
odcinku od ul. 
Polnej do ul. 
Zbożowej. 

Szosa Chełmińska na 
odcinku od ul. Polnej 
do ul. Zbożowej. 

Poprawa bezpieczeństwa na 3 
przejściach dla pieszych poprzez 
montaż znaków D6 (aktywnych, 
oświetlonych np. diodami LED) 
oraz instalacja dodatkowego 
oświetlenia na 3 przejściach. 

Wzdłuż Szosy Chełmińskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. 
Zbożowej zlokalizowanych jest 11 przejść dla pieszych, z 
czego 6 nie posiada sygnalizacji świetlnej. Przejścia te są w 
większości bardzo słabo oświetlone. Dotyczy to m.in. 
przejścia dla pieszych zlokalizowanego naprzeciwko sklepu 
"Biedronka", przejścia naprzeciwko Szkoły Muzycznej i 
kościoła p.w. św. Antoniego oraz przejścia przy przychodni 
(ul. Słoneczna). Stwarza to duże zagrożenie zarówno dla 
pieszych (w tym zwłaszcza dla dzieci i osób starszych), jak i 
kierowców. Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych m.in. poprzez montaż widocznych 

200 000,00 
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z daleka, aktywnych, intensywnie oświetlonych {np. 
diodami LED) znaków D6 (przejście dla pieszych) oraz 
dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych. 

P0050 Remont ul. 
Porannej. 

Gruntowa część ul. 
Porannej pomiędzy ul. 
Hallera a ul. Jasną. 

Położenie powierzchni 
asfaltowej na gruntowej części 
ul. Porannej pomiędzy ul. Hallera 
a ul. Jasną. Wykonanie 
chodników, oświetlenia, 
nasadzeń przy drodze. 

Projekt ma na celu remont ul. Porannej w celu 
zwiększenia komfortu mieszkańców. Powstanie nowa 
nawierzchnia wraz z chodnikami (utworzenie brakującego 
fragmentu). Nasadzona zostanie zieleń. Ulica zostanie 
odpowiednio oświetlona (bezpieczeństwo mieszkańców). 

335 000,00 

P0051 Przebudowa 
chodnika na ul. 
Andersa od ul. 
Poznańskiej do 
Przedszkola 
Miejskiego nr 14. 

Ulica Andersa na 
odcinku od ul. 
Poznańskiej do 
Przedszkola Miejskiego 
nr 14. 

Wymiana nawierzchni chodnika 
przy ul. Andersa z piaskowej na 
polbruk. Wykonanie schodów i 
zjazdu dla wózków 
prowadzącego z chodnika do ul. 
Inowrocławskiej. 

W ramach realizacji projektu zostanie wymieniona 
nawierzchnia chodnika biegnącego wzdłuż ul. Andersa - z 
piaskowej na kostkę betonową (polbruk) na odcinku od ul. 
Poznańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 14. Dodatkowo 
wykonane zostaną schody oraz zjazd dla wózków 
prowadzące z w/w chodnika do ul. Inowrocławskiej (w 
pobliżu Przedszkola Miejskiego nr 14), w miejscu których 
znajduje się obecnie dzikie przejście. Chodnik przy ul. 
Andersa, mimo położenia na obrzeżach osiedla jest bardzo 
często wykorzystywany przez mieszkańców: do spacerów, 
biegania, jazdy na rowerze, spacerów matek z dziećmi. 
Niestety w związku z tym, że zbudowany jest z plasku, przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych zamienia się 
w błotną ścieżkę. W związku z powyższym mieszkańcy 
postulują o ułożenie na nim twardej nawierzchni oraz 
ucywilizowania zejścia w pobliżu przedszkola. Ułożenie 
polbruku będzie stanowiło uzupełnienie ścieżek na ul. 
Andersa - wszystkie pozostałe są wykonane w tejże 
nawierzchni. 

280 000,00 

P0052 Sieć siłowni 
zewnętrznych na 
Podgórzu. 

1) Park ul. Poznańska; 
2) ul. 
Drzymały/Andersa; 3) 
ul. 
Akacjowa/Poznańska 

Budowa 3 siłowni na świeżym 
powietrzu składających się z 6-8 
urządzeń każda. 

Budowa 3 siłowni na świeżym powietrzu, składających się 
z 6-8 urządzeń każda. Siłownie powinny być trwałe, 
oferujące pełny zestaw ćwiczeń. W pobliżu siłowni 
znajdują się Inne obiekty użyteczności publicznej (place 
zabaw, domy kultury, szkoły), co tylko zwiększy ich 
wykorzystywanie. Z podobnych urządzeń zamontowanych 

140 000,00 



30 

 

w innych częściach miasta korzystają mieszkańcy we 
wszystkich grupach wiekowych. 

P0053 Kolorowe 
podwórko - 
uzupełnienie 
infrastruktury na 
terenie ul. 
Prufferów i ul. 
Iwanowskiej w 
Toruniu. 

Teren zielony w 
obszarze ulic Prufferów 
i Iwanowskiej. 

Budowa ścianki wspinaczkowej 
oraz siłowni zewnętrznej. 
Zatrudnienie animatora, który 
będzie pokazywał jak 
prawidłowo ćwiczyć oraz 
organizował działania 
rekreacyjne na terenie osiedla. 

Projekt nasz jest kontynuacją działań podjętych w roku 
2014 przez Gminę Miasta Toruń - Wydział Inwestycji I 
Remontów oraz Wydział Zieleni w zakresie 
przystosowania terenów przy ul. Prufferów I Iwanowskiej 
do funkcji rekreacyjnych. Zakres przyjętych zadań i 
zadeklarowane przez Gminę środki finansowe nie pozwolą 
na pełną realizacje naszego pomysłu. Aby podjęte 
działania osiągnęły cel prosimy o uzupełnienie 
infrastruktury na terenie ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej. 
Planowane zadania do zrealizowania to: budowa ścianki 
wspinaczkowej oraz zatrudnienie animatora, który w 
ramach swoich obowiązków czuwać będzie nad 
prawidłowym działaniem urządzeń do ćwiczeń, siłownia 
zewnętrzna, służyć będzie instruktażem dla 
zainteresowanych oraz animować działania rekreacyjne na 
terenie osiedla. 

75 000,00 

R0050 Instalacja budek 
lęgowych dla 
ptaków na 
"Rubinkowie". 

Drzewa wokół 
budynków Rubinkowa I 
i II, umożliwiające 
osadzenie budek 
lęgowych. 

Zakup 100 szt. budek lęgowych 
(do przekazania zarządowi SM 
Rubinkowo, która rozda chętnym 
mieszkańcom do zawieszenia na 
większych drzewach). 

Ptaki zakładające gniazda w dziuplach czy zakamarkach 
budynków z roku na rok tracą miejsca, w których mogłyby 
składować jaja. Mimo odpowiedniej ilości pokarmu w 
okolicy, nie potrafią znaleźć bezpiecznego miejsca na 
złożenie jaj. Chociaż prawo tego wymaga, inwestorzy nie 
wieszają budek lęgowych w ramach kompensacji 
utraconych siedlisk ptaków. Odpowiednio powieszone, 
nadzorowane i konserwowane budki będą służyły licznym 
ptasim rodzinom. Projekt kierowany do mieszkańców 
kochających przyrodę i ptaki.  

5 000,00 

R0053 Przejście dla 
pieszych - 
sygnalizacja 
świetlna. 

Przejście przy ul. 
Dziewulskiego, na 
wysokości ul. 
Piskorskiej. 

Montaż sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przy ul. 
Dziewulskiego ul. Dziewulskiego, 
na wysokości ul. Piskorskiej. 

Ruch samochodowy i autobusowy na opisywanej ulicy jest 
bardzo duży stwarzający dość często zagrożenie dla 
korzystających z najbardziej uczęszczanego przejścia na 
osiedlu Rubinkowo II. Na opisywanym przejściu dość 
często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń 
komunikacyjnych z udziałem pieszych. Z przejścia 

150 000,00 
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codziennie korzysta spora grupa pieszych - mieszkańców 
naszego osiedla, w tym młodzieży i dzieci z rodzicami 
chcących bezpiecznie dotrzeć do pobliskich placówek 
oświatowych. Niedaleko przejścia mieści się również 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo, a także Osiedlowa 
Przychodnia Lekarska, z której często korzysta spora liczba 
mieszkańców naszego osiedla. W tym budynku znajduje 
się Osiedlowy Dom Kultury - Klub Jantar, do którego 
muszą bezpiecznie dojść dzieci i młodzież na zajęcia 
dzienne i pozalekcyjne kończące się często po zmroku. 
Przejście to jest najbardziej uczęszczaną drogą również do 
domów mieszkańców jak i do okolicznych sklepów. 
Dlatego uważamy, że nasza prośba jest w pełni 
uzasadniona, a instalacja sygnalizacji zminimalizuje wielu 
niebezpiecznych sytuacji stwarzających zagrożenie dla 
mieszkańców osiedla. 

R0055 odBLOKuj osiedle – 
malunek 
wielkoformatowy 
na ścianie budynku 
mieszkalnego. 

Ściana szczytowa 
wieżowca przy ul. 
Łyskowskiego 18 (od 
strony ul. 
Dziewulskiego). 

Mural na ścianie szczytowej 
wieżowca poświecona Ignacemu 
Łyskowskiemu. 

Chcesz mieszkać na atrakcyjnym osiedlu? Zorganizuj je 
sobie! Projekt obejmuje wykonanie muralu na ścianie 
szczytowej bloku mieszkalnego przy ul. Łyskowskiego 18 
(ściana od strony ul. Dziewulskiego), który będzie 
stanowić wizytówkę osiedla. Tematyka malunku będzie 
luźno inspirowana patronem ulicy - Ignacym Łyskowskim. 
Założeniem projektu jest zainicjowanie na osiedlu galerii 
murali poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym 
oraz wybitnym osobistościom związanymi z regionem. 
Wykonawca oraz autor projektu muralu zostanie 
wyłoniony na drodze konkursu otwartego. 

40 000,00 

R0057 Mural - Jakub 
Kazimierz 
Rubinkowski. 

Strona południowa 
wieżowca przy ul. 
Rydygiera 28. 

Mural na elewacji południowej 
wieżowca przy ul. Rydygiera 28 
przedstawiający J.K. 
Rubinkowskiego. 

Jakub Kazimierz Rubinkowski urodził się w 1668 r. 
Szaflarach, a zmarł w 1749 r. w Toruniu. Epitafium 
poświęcone tej postaci znajduje się w Katedrze pw. św. 
Janów. malowany na blasze portret przechowywany jest 
osobno. Mały pomniczek przedstawiający postać 
Rubinkowskiego znajdował się przed siedzibą Filatelistów 
na ul. Rabiańskiej 1. Na muralu oprócz tej postaci można 
by umieścić inne elementy historyczne z epoki baroku i 

40 000,00 
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częściowo renesansu.  

R0058 Nasadzenie zieleni 
w granicach pasa 
drogowego ul. 
Rydygiera na 
wysokości ul. 
Kasztanowej. 

Południowa strona 
pasa drogowego 
przylegającego do ul. 
Rydygiera na wysokości 
ul. Kasztanowej. 

Wykonanie stelaża lub innej 
konstrukcji o wysokości ok. 2 m, 
jako oparcia dla roślin pnących, 
nasadzonych w granicy pasa 
drogowego ul. Rydygiera na 
wysokości ul. Kasztanowej.  

Nasadzenie zieleni w granicach pasa drogowego ul. 
Rydygiera na wysokości ul. Kasztanowej, które ukryją za 
szpalerem zieleni nieestetyczne garaże komunalne.  

30 000,00 

R0059 Modernizacja ul. 
Klonowej na 
odcinku 
C.Skłodowskiej - 
do kładki nad 
rurami. 

Odcinek od ul. 
Skłodowskiej-Curie do 
kładki - mostku nad 
rurami ciepłociągu 

Remont chodnika z 
wydzieleniem ścieżki rowerowej, 
remont szosy, instalacja 
oświetlenia, koszy na śmieci oraz 
znaków drogowych.   

Projekt zakłada modernizację ul. Klonowej od ul. 
Skłodowskiej do kładki nad rurami ciepłowniczymi. Mają 
być uwzględnione następujące prace: remont chodnika z 
uwzględnieniem ścieżki rowerowej, remont nawierzchni 
dla pojazdów samochodowych, zwiększenie oświetlenia, 
ustawienie koszy na śmieci, ustawienie znaków 
drogowych. Modernizacja tej drogi ma na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa pieszych, coraz więcej 
poruszających się po niej jednośladów. Jest to główny 
odcinek drogi , po której mogą się przemieszczać 
bezpiecznie mieszkańcy Rubinkowa, okolic do największej 
przychodni Citomed, Urzędu Marszałkowskiego, Zakładów 
pracy w obrębie ul. Skłodowskiej i Polnej. Jest to droga 
między ogródkami działkowymi, gdzie w okresie sezonu 
jest wzmożony ruch samochodowy.       

335 000,00 

R0060 Przebudowa 
odcinka ul. 
Filomatów 
Pomorskich oraz 
likwidacja placu 
zabaw. 

Rubinkowo, ul. 
Filomatów Pomorskich, 
odcinek pomiędzy 
budynkami nr 1 i 2 

Likwidacja zniszczonego placu 
zabaw – nasadzenie zielenie w 
tym miejscu. Poszerzenie ul. 
Filomatów Pomorskich na 
odcinku przylegającym do 
budynków nr 1 i 2.  

Przebudowa wąskiego odcinka ul. Filomatów Pomorskich 
poprawi komfort życia mieszkańców najbliższej okolicy, 
skończy się koszmar porannego mijania śmieciarki i 
popołudniowego przeciskania obok ciężarówki z meblami.  

200 000,00 

R0061 Plac Rekreacyjny 
dla Dorosłych-
siłownia 
zewnętrzna. 

Teren przy 
Niesiołowskiego 8-10.  

Montaż zestawów do treningów, 
m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg, 
orbitrek, ławki, prostownik, 
twister wspomagający 
aktywność stawów biodrowych, 

Uważam, że każdy człowiek, bez względu na wiek i 
zamożność powinien mleć możliwość prowadzenia 
aktywnego trybu życia. Sport jest jednym z warunków 
zdrowia. Zapewniając ludziom możliwość ruchu I 
ułatwiając dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o 

50 000,00 
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koła Tai Chi. kondycję fizyczną, pozbywamy się wielu chorób, które 
trapią wysoko rozwinięte społeczeństwa. Zapobiegamy 
patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm), 
spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu. Na 35 letnim osiedlu - jakim jest 
Rubinkowo - coraz więcej osób jest w wieku 50+ i to dla 
nich przede wszystkim chcemy zrealizować ten Projekt. 

R0062 Plac zabaw dla 
dzieci. 

Plac przy ul. 
Łyskowskiego 1,3. 

Ogrodzenie terenu placu zabaw. 
Montaż urządzeń: huśtawki, 
karuzele, zestawy zabawowe, 
ważki, równoważnie i budowa 
piaskownicy. Montaż siedzisk i 
ławek na placu zabaw. 

Planowany plac zabaw zapewni dzieciom atrakcyjne 
spędzenie czasu wolnego z rówieśnikami, a rodzicom lub 
opiekunom pewność, że dzieci będą bezpieczne. 
Zapewnienie bezpiecznej zabawy jest priorytetem i 
najważniejszym celem naszego wniosku.  

80 000,00 

R0063 Plac Rekreacyjny 
dla Dorosłych - 
siłownia 
zewnętrzna. 

Teren przy ul. 
Dziewulskiego 25-27 
(obok przedszkola 
Alfik). 

Montaż zestawów do treningów, 
m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg, 
orbitrek, ławki, prostownik, 
twister wspomagający 
aktywność stawów biodrowych, 
koła Tai Chi. 

Uważam, że każdy człowiek, bez względu na wiek i 
zamożność powinien mieć możliwość prowadzenia 
aktywnego trybu życia. Sport jest jednym z warunków 
zdrowia. Zapewniając ludziom możliwość ruchu i 
ułatwiając dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o 
kondycję fizyczną, pozbywamy się wielu chorób, które 
trapią wysoko rozwinięte społeczeństwa. Zapobiegamy 
patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm), 
spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu. Na 35 letnim osiedlu - jakim jest 
Rubinkowo - coraz więcej osób jest w wieku 50+ i to dla 
nich przede wszystkim chcemy zrealizować ten Projekt. 

50 000,00 

R0068 Kompleks 
lekkoatletyczny z 
bieżnią i rzutnią 
pchnięcia kulą. 

Zespół Szkół nr 8, ul. 
Łyskowskiego 28. 

Bieżnia 3-torowa o długości 60 m 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą na 
terenie Zespołu Szkół nr 8. 

Projekt zakłada stworzenie kompleksu lekkoatletycznego, 
składającego się z bieżni 3-torowej o długości 
sześćdziesięciu metrów oraz rzutni pchnięcia kulą. Obiekt 
ten byłby dostępny dla mieszkańców dzielnicy Rubinkowo 
1. Tym samym służyłby szerzeniu idei zdrowego, 
aktywnego trybu życia. Sprzyjałby też integracji 
mieszkańców dzielnicy ze szkołą poprzez organizowanie 
zabaw rodzinnych, eventów sportowych, zawodów 
lekkoatletycznych. Z kolei uczniowie placówki mieliby 

100 000,00 
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możliwość odbywania treningów z wykorzystaniem 
korzyści, jaki daje profesjonalny obiekt sportowy. 

R0069 Remont 
nawierzchni i 
modernizacja 
wyposażenia 
boiska 
osiedlowego przy 
ul. Piskorskiej 15. 

Boisko zlokalizowane 
przy budynku przy ul. 
Piskorskiej 15 
(Hydrofornia). 

Modernizacja nawierzchni na 
uniwersalną (do gry w piłkę 
nożną i siatkówkę), ogrodzenie 
terenu, postawienie 4 lamp 
oświetlenia, montaż bramek do 
piłki nożnej o szer. 3 m (jak do 
futsalu) oraz słupków do 
rozwieszenia siatki lub taśmy, 
postawienie 4 ławek. 

Modernizacja nawierzchni i wyposażenia boiska 
osiedlowego zlokalizowanego przy budynku hydroforni 
przy ul. Piskorskiej 15.  

110 000,00 

R0070 Instalacja ławek 
oraz nasadzenia 
zieleni wzdłuż 
trasy spacerowej 
przylegającej do 
Strugi Toruńskiej. 

Tereny przy ścieżce 
pieszo-rowerowej przy 
Strudze Toruńskiej na 
terenie osiedla 
Rubinkowo. 

Instalacja 15 ławek wraz z 
koszami wzdłuż położonego na 
Rubinkowie odcinka Strugi 
Toruńskiej.  

Ławki i kosze na śmieci, których tak brakuje wszystkim 
entuzjastom spacerów wzdłuż położonego na Rubinkowie 
odcinka Strugi Toruńskiej.  

22 500,00 

R0071 Rewitalizacja 
terenów 
przylegających do 
Fortu II im. 
Czarnieckiego. 

Tereny zielone 
przylegające do Fortu u 
zbiegu ulic: 
Mocarskiego i 
Rydygiera oraz 
Rydygiera i Szosa 
Lubicka. 

Remont istniejących ciągów 
pieszych oraz budowa nowych, 
postawienie ławek i koszy na 
śmieci, budowa ścianki do 
wspinaczki boulderingowej. 

Rewitalizacja terenów zielonych przylegających do Fortu 
II, u zbiegu ulic Rydygiera i Szosy Lubickiej. Dzielnica zyska 
kolejne miejsce do edukacji najmłodszych i rekreacji 
starszych mieszkańców Rubinkowa. 

230 000,00 

R0072 Miejsca do 
grillowania na 
świeżym powietrzu 
przy trasie 
spacerowej wzdłuż 
Strugi Toruńskiej. 

3 lokalizacje wzdłuż 
Strugi Toruńskiej: ul. 
Dominirskiego, ul. 
Rakowicza, ul. 
Cedrowa. 

Instalacja murowanych grilli 
wraz z zadaszonymi stołami i 
ławkami dla 6-8 osób każdy oraz 
koszy na śmieci. Utwardzenie 
miejsc do grillowania tłuczniem 
lub inną nawierzchnią. 

Miejsce do grillowania i rekreacji na świeżym powietrzu, w 
pobliżu Strugi Toruńskiej, dla wszystkich mieszkańców 
Rubinkowa. 

60 000,00 

R0073 Wyginam ciało 
śmiało - siłownia 
zewnętrzna. 

Zespół Szkół nr 31, ul. 
Dziewulskiego 41b. 

Budowa siłowni zewnętrznej 
złożonej z 12 stanowisk 
treningowych.  

Budowa siłowni zewnętrznej złożonej z 12 stanowisk 
treningowych. Siłownie zewnętrzne cieszą się dużym 
zainteresowaniem wszędzie tam, gdzie powstały. 

70 000,00 
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Jesteśmy pewni, że będzie ona magnesem również dla 
uczniów tej szkoły i nie tylko. Przyciągnie zarówno 
młodzież, dzieci, dorosłych oraz seniorów. Stanie się 
miejscem, w którym będzie można atrakcyjnie, zdrowo i 
razem z rodziną spędzić wolny czas.  

RU0017 Ekologiczne ścieżki 
zdrowia na 
Rudaku. 
Wykonanie tablic 
informacyjnych (15 
sztuk) i 
wyznaczenie 
ścieżek pieszych i 
rowerowych. 

Osiedle Rudak - min. 
wzdłuż ulic: Okólnej, 
Rudackiej. 

Wykonanie 15 szt. tablic 
informacyjnych o ważnych 
miejscach na osiedlu Rudak. 
Wyznaczenie trzech ścieżek (2 
pieszych i 1 rowerowej). 

W ramach projektu zostanie wykonanych (opis + montaż) 
15 tablic informacyjnych o ważnych miejscach na osiedlu 
Rudak. Krótka charakterystyka wskazanych miejsc 
zostanie wykonana przez lokalną społeczność przy 
współpracy z miejskim oddziałem PTTK. Wyznaczone 
zostaną trzy ścieżki zdrowia: 30 min. piesza; 60 min. 
piesza; 60 min. rowerowa. Informacje o długości i 
kierunku ścieżek będą zapisane na tablicach 
informacyjnych. 

50 000,00 

RU0018 Przebudowa drogi 
dojazdowej w celu 
poprawy 
bezpieczeństwa 
użytkowników. 

Teren przy ul. 
Strzałowej 9. 

Remont nawierzchni na polbruk 
z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej i chodnika wzdłuż 
garaży. Montaż lustra 
drogowego i spowalniacza na 
wysokości ostrego zakrętu na 
drodze. 

Remont nawierzchni, wykonanie odwodnienia oraz 
budowa chodnika na drodze dojazdowej do 
nieruchomości przy ulicy Strzałowej 11 i Strzałowej 11A. 
Montaż lustra drogowego oraz spowalniacza w celu 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników.  

200 000,00 

RU0019 Festyn dożynkowy. Ogród przy kościele 
pw. Opatrzności Bożej 
przy ul. Okólnej 178. 

Organizacja festynu 
dożynkowego. Wynajęcie usług i 
urządzeń rekreacyjnych, 
zaangażowanie zespołów, zakup 
produktów żywnościowych i 
nagród. 

Organizacja festynu dożynkowego: wynajęcie usług i 
urządzeń rekreacyjnych, zaangażowanie zespołów , zakup 
produktów żywnościowych, zakup nagród na wykonane 
prace dożynkowe i prace plastyczne dla dzieci i rodzin, 
konkursy z nagrodami. 

5 000,00 

RU0020 Punkt rekreacyjno-
sportowy dla 
dzielnicy Rudak. 

Teren przy ul. 
Rudackiej pomiędzy 
Lipnowską a Rypińską. 

Montaż betonowych stołów: z 
piłkarzykami, do tenisa 
stołowego, do szachów. 
Wyrównanie terenu i zasianie 
trawą. Montaż oświetlenia (5 
szt.), ławek parkowych (4 szt.), 

W ramach projektu działaniami objęty zostanie plac, na 
którym znajduje się już, ciesząca dużym 
zainteresowaniem, siłownia zewnętrzna. Teren ten będzie 
wzbogacony o: betonowy stół z piłkarzykami, betonowy 
stół do tenisa stołowego, betonowy stolik do szachów. Dla 
uatrakcyjnienia miejsca, projekt zakłada ponadto: 

85 000,00 
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koszy na śmieci (4 szt.). 
Ogrodzenie terenu niewysokim 
płotem.  

wyrównanie terenu, zasianie trawy, założenie oświetlenia 
(5 latarni parkowych), postawienie ławek parkowych (4 
sztuki), postawienie koszy na śmieci (4 sztuki), ogrodzenie 
terenu niewysokim płotkiem. 

SK0049 Eko-Muralowa 
ścieżka 
edukacyjna. 

Teren SM "Na Skarpie", 
elewacje boczne 4-
piętrowych bloków 
przy ul. Szarych 
Szeregów 2, ul. Szarych 
Szeregów 3, ul. Witosa 
4, ul. Witosa 5, ul. 
Witosa 11 

Pięć murali na szczytach bloków 
osiedla Skarpa o treści 
ekologicznej. 

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 
workoutu przy 
Orliku na terenie III 
LO w Toruniu. 

Teren III LO im. S. B. 
Lindego w Toruniu w 
pobliżu boiska Orlik. 

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

Plac do street workoutu przy Orliku na terenie III LO w 
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” 

50 000,00 
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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 
- miejscem sportu i 
rekreacji dla 
mieszkańców 
osiedla "Na 
Skarpie" - 
instalacja 
zewnętrznego 
stołu do szachów 
oraz gry 
"piłkarzyki". 

Teren III LO im. S. B. 
Lindego w Toruniu w 
pobliżu boiska Orlik. 

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. 

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

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

Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy-
zagospodarowane 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 
stołowego, do gry w piłkarzyki, do gier planszowych: 
warcaby/szachy, chińczyk. 

200 000,00 

SK0283 Bezpieczna Skarpa.  Wskazane miejsca Instalacja 10 kamer oraz Celem projektu „BEZPIECZNA SKARPA" jest zainstalowanie 180 000,00 
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Osiedla "Na Skarpie" pozostałych urządzeń do 
monitoringu (zasilacze, 
rejestratory, monitory) na 
terenie osiedla Na Skarpie.   

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. 

SM0054 Równy chodnik - 
jasna droga.  

Teren położony 
pomiędzy budynkami 
ul. Grudziądzka 10/12, 
ul. Grudziądzka 8-9 a 
ul. Legionów 1/3, ul. 
Legionów 5, ul. 
Legionów 7/9 oraz ul. 
Odrodzenia 11/13 i 
Odrodzenia 7/9 

Wymiana nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych o łącznej 
powierzchni 720 m2 na płyty 
chodnikowe oraz ustawienie 5 
lamp LED. 

Remont terenu pomiędzy budynkami Grudziądzka 10/12, 
Grudziądzka 8-9, a Legionów 1/3, Legionów 5, Legionów 
7/9 oraz Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7/9. Projekt 
zakłada doprowadzenie do właściwego stanu 
technicznego komunikacyjnych ciągów pieszych oraz 
zamontowanie oświetlenia w postaci 5 latarni drogowych 
(LED).  

95 000,00 

SM0055 Bezpieczny 
parking. 

Teren pomiędzy 
budynkami ul. 
Grudziądzka 10/12, ul. 
Odrodzenia 11/13, ul. 
Legionów 7/9 i ul. 
Legionów 5. 

Wymiana nawierzchni parkingu i 
drogi dojazdowej do parkingu 
między budynkami: Grudziądzka 
10/12, Odrodzenia 11/13 i 
Legionów 5, będący kiedyś 
placem manewrowym przy 
garażach wraz z drogą 
dojazdową od strony ul. 
Legionów. 

Teren pomiędzy budynkami Grudziądzka 10/12, 
Odrodzenia 11/13 i Legionów 5 wymaga wymiany 
zniszczonej nawierzchni całego parkingu i prowadzącej do 
niego drogi dojazdowej. Konieczne jest także 
zainstalowanie latarni drogowej doświetlającej teren. 
Celem wykorzystania środków budżetu partycypacyjnego 
jest doprowadzenie do właściwego stanu techniczno-
użytkowego terenu dawnego placu manewrowego przy 
garażach wraz z drogą dojazdową, stworzenie przez to 
bezpiecznego i wygodnego parkingu dla wszystkich 
mieszkańców osiedla.  
 

80 000,00 
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SM0056 Czas mamy - 
darmowe zajęcia 
dla dzieci i 
warsztaty dla 
rodziców. 

Starówka. Zorganizowanie cyklu 
warsztatów dla dzieci i rodziców 
na terenie Zespołu 
Staromiejskiego. 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. 

„Czas mam” to projekt darmowych warsztatów dla 
najmłodszych dzieci i rodziców, a szczególnie mam 
wychowujących dzieci w domu lub będących na urlopie 
macierzyńskim i wychowawczym. Planujemy trzy rodzaje 
spotkań: 1) „latający dywan" to cykl zajęć przeznaczonych 
dla dzieci: muzycznych, plastycznych oraz językowych 
(język angielski). Warsztaty prowadzone będą przez 
muzyka, plastyka i nauczyciela języka angielskiego. 2) 
„Momo dla mam" to ćwiczenia gimnastyczne dla mam z 
najmłodszymi pociechami. Ćwiczenia poprawiają 
samopoczucie, ułatwiają powrót do sylwetki sprzed ciąży 
oraz wzmacniają mięśnie tułowia i kręgosłupa, który 
podczas macierzyństwa jest narażony na przeciążenia. 
Ćwiczenia odbywać się będą pod opieką 
wykwalifikowanego trenera. 3) Akademia Rodziców - to 
warsztaty edukacyjne dla dorosłych podczas których 
poruszane będą tematy związane z rodzicielstwem i 
małżeństwem oraz warsztaty twórcze dla dorosłych 
(artystyczne, krawieckie, kulinarne). W czasie tych 
warsztatów planujemy zapewnienie dodatkowej opieki dla 
dzieci. Wszystkie zajęcia w klubie mam będą otwarte i 
darmowe. 

60 000,00 

SM0057 Szkoła marzeń-
modernizacja 
boiska szkolnego. 

Teren Zespołu Szkół nr 
24 w Toruniu, ul. 
Ogrodowa 3/5. 

Budowa boiska rekreacyjno-
sportowego z przeznaczeniem na 
organizowanie festynów 
rodzinnych (tor rolkowo-
rowerowy, boisko z bezpieczną 
nawierzchnia do gry w dwa 
ognie i ringo, kilka miejsc do gry 
w klasy, zamontowanie ławek i 
koszy, wymiana nawierzchni 
pozostałej części boiska na 
kostkę polbruk). Zorganizowanie 
festynu rodzinnego. 

Projekt przewiduje powstanie boiska rekreacyjno-
sportowego z przeznaczeniem także na organizowanie 
festynów rodzinnych. Powstanie tor rolkowo-rowerowy 
oraz boisko z bezpieczną nawierzchnią do gry w "dwa 
ognie" i ringo. Powstanie kilka miejsc do gry w klasy, 
zamontowane zostaną ławki i kosze (odporne na 
wandalizm). Pozostała część boiska zostanie wymieniona 
na kolorową nawierzchnię z kostki polbruk. Boisko to 
będzie miejscem, w którym każdego roku organizowany 
będzie festyn rodzinny pod nazwą "Dzień rodzica". W tym 
projekcie część funduszy przeznaczona zostanie na 
zorganizowanie festynu na nowym boisku. Obiekt będzie 
dostępny dla mieszkańców po zakończeniu zajęć w szkole. 

317 779,00 
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SM0059 Osiedlowy plac 
zabaw. 

Teren wolny pomiędzy 
blokami ul. Odrodzenia 
11/13, Legionów 1/3, 
Legionów 5; dz. 777/2. 

Zbudowanie niewielkiego placu 
zabaw z piaskową nawierzchnią 
(huśtawka, 2-osobowa karuzela, 
domek ze zjeżdżalniami i 
elementami wspinaczkowymi, 
piaskownica), postawienie ławki 
i kosza na śmieci. 

Projekt przewiduje zbudowanie niedużego placu zabaw, 
który będzie miejscem przyjaznym dzieciom. Projekt 
obejmuje zagospodarowanie i wyposażenie niedużego 
terenu na osiedlu, wykonanie nawierzchni, zrobienie 
niskiego ogrodzenia w celu wyodrębnienia miejsca oraz 
ustawienie kilku elementów urządzeń do zabawy.  

70 000,00 

SM0060 Remont 
nawierzchni 
chodnika, części 
parkingowej, 
dojścia do boksu 
śmietnikowego, 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 
(odcinek 
Grudziądzka 6-8 do 
głównej ul. 
Grudziądzkiej). 

Remont chodnika, 
części parkingowej na 
odcinku od ul. 
Grudziądzkiej 6 do 
głównej ul. 
Grudziądzkiej, remont 
dojścia z klatki 
Grudziądzka 8 do 
boksu śmietnikowego i 
jego naprawa, 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 

Remont nawierzchni chodnika, 
części parkingowej, dojścia do 
boksu śmietnikowego, 
zagospodarowanie terenów 
zielonych (odcinek Grudziądzka 
6-8 do głównej ul. 
Grudziądzkiej). 

Wymiana bardzo zniszczonego, prawie w całości chodnika, 
dojścia do boksu śmietnikowego, po którym nie da się 
prawidłowo przejść. Naprawa boksu i nawierzchni (bardzo 
duże ubytki) przy boksie śmietnikowym. 
Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do 
nieruchomości (dz. nr 735 obręb 3). Działka, na której 
mają być dokonane prace znajduje się w centrum miasta. 
Od roku 1961 do roku 2015 nie było dokonywanych 
żadnych napraw, remontów. Obecny stan nawierzchni 
zagraża bezpieczeństwu wszystkich poruszających się po 
tych chodnikach. 80 % mieszkających w tym budynku to 
ludzie starsi, którzy chcieliby pokonywać drogę bez 
narażania się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a 
nawet życia. Chcieliby godnie dożyć w przyzwoitej scenerii 
zieleni i w bezpieczeństwie.  

20 000,00 

ST0027 Budowa odcinka 
ulicy wraz z 
chodnikiem i 
miejscami 
parkingowymi. 

Osiedle Stawki, ul. 
Nenufarów. 

Budowa 120 m odcinka ul. 
Nenufarów. 

Budowa odcinka ul. Nenufarów wraz z kilkoma miejscami 
postojowymi (od ronda przy ul. Szuwarów, długość 
odcinka ok. 100-120 m). 

200 000,00 

ST0042 Budowa strefy 
zabaw i 
wypoczynku dla 
mieszkańców 
osiedla Stawki 

Park Tysiąclecia, teren 
zielony od strony ul. 
Kniaziewicza, w 
odległości ok. 150 m od 
ul. Łódzkiej 

Wykonanie strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej: nowoczesny 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 
betonowy stół do gry w szachy z 
4 siedziskami wraz z 
ogrodzeniem, oświetleniem, 
wyposażeniem w ławki i kosze 

W ramach projektu zostanie wykonana strefa rekreacyjno-
wypoczynkowa dla dzieci i dorosłych, wyposażona w 
nowoczesne urządzenia zabawowe (m.in.: piramida 
linowa, karuzela twister, huśtawka gniazdo). Zostanie 
wykonana również siłownia zewnętrzna z kilkoma 
urządzeniami do ćwiczeń oraz betonowy stół do gry w 
szachy. Teren będzie ogrodzony, oświetlony oraz 

120 000,00 
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na śmieci. wyposażony w ławki i kosze na śmieci.  

ST0045 Poprawa 
bezpieczeństwa na 
Stawkach - 
budowa chodnika i 
latarni przy ul. 
Pstrowskiego.  

300-metrowy odcinek 
ul. Pstrowskiego od 
posesji nr 23 do ul. 
Andersa 

Dokończenie budowy chodnika i 
montaż oświetlenia na 300-
metrowym odcinku ul. 
Pstrowskiego. 

Budowa chodnika I ustawienie latarni na 300-metrowym 
odcinku ul. Pstrowskiego od posesji nr 23 do ul. Andersa. 

115 000,00 

ST0046 Zielony skwer 
odpoczynku. 

Teren przy ul. Hallera o 
kształcie trójkąta na 
wysokości posesji o 
numerach 40-48. 

Utworzenie terenu o charakterze 
wypoczynkowym: nasadzenia 
zieleni, wykonanie alejek, 
postawienie obiektów małej 
architektury (ławki, kosze, stojaki 
na rowery), oświetlenie, 
zastąpienie żwirowej drogi 
biegnącej przy posesjach trwałą 
nawierzchnią, np. z kostki 
brukowej, ustawienie tablic do 
ekspozycji prac fotograficznych. 

Odpocznij i odpręż się wśród zieleni. Zaaranżujmy zielony 
skwer przy ul. Hallera. Niech powstanie teren o 
charakterze wypoczynkowym z zielenią, alejkami i małą 
architekturą tj. ławkami, koszami, stojakami na rowery i 
oświetleniem. Dla uatrakcyjnienia tego miejsca 
wypoczynku dla mieszkańców warto ustawić na skwerze 
komplet tablic pełniących rolę czasowych wystaw 
plenerowych np. dla artystów fotografików i innych 
twórców, co podniesie estetykę naszej dzielnicy oraz 
pozwoli zatrzymać się w codziennym pędzie. 

190 000,00 

ST0048 Rowerowy placyk 
manewrowy 
"Puchatek". 

Teren planowanego 
zespołu rekreacyjno-
sportowego przy ul. 
Łączna/Czapli/Kormora
na/Szuwarów lub inny 
teren miejski na 
terenie dzielnicy 
Stawki. 

Stworzenie placu do nauki zasad 
poruszania się na drogach. 

Wyjdź z dzieckiem na rower. Przyjdź na placyk rowerowy 
Puchatek na Stawkach, gdzie bezpiecznie i w 
realistycznych warunkach będziesz mógł uczyć swoje 
dziecko bezpiecznej jazdy i niezbędnych manewrów. 
Zapoznaj je ze znakami drogowymi i wszystkim tym co z 
jazdą na rowerze jest związane. Bawmy się i uczmy razem 
z naszymi dziećmi na świeżym powietrzu zgodnie z zasadą 
„czym skorupka za młodu nasiąknie...", aby przyswoiły 
sobie zasady bezpiecznego funkcjonowania społecznego 
również na ulicach i drogach naszego miasta. 

200 000,00 

ST0049 Nowoczesne 
zagospodarowanie 
osiedla przy zbiegu 
ulic: Armii 
Ludowej, 

Teren pomiędzy 
blokami przy ul. Armii 
Ludowej 4, 6, 8, 
Idzikowskiego 2, 4, 6, 
Poznańskiej 1, 3, 5.  

Budowa placu zabaw, 
wyposażenie go w: huśtawki, 
zjeżdżalnie połączone 
wieżyczkami, mostkami, linami, 
konstrukcja linowa do wspinania, 

Nowy plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci. 
Wyposażenie: huśtawki różnego typu, zjeżdżalnie 
połączone wieżyczkami, mostkami, linami – duży zestaw, 
konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela, 
koniki na sprężynach, długa na kilkadziesiąt metrów 

276 000,00 
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Idzikowskiego, 
Poznańskiej. Plac 
zabaw i mini 
boisko. 

nowoczesna karuzela, koniki na 
sprężynach, długa na 
kilkadziesiąt metrów zjeżdżalnia 
linowa, równoważnie i 
piaskownica. Podzielenie terenu 
na osobny plac zabaw na strefę 
dla starszym i młodszych dzieci. 
Instalacja źródełka wody do 
mycia rąk oraz stolików, ławek i 
koszy na śmieci. Wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni oraz 
oświetlenie terenu.  

zjeżdżalnia linowa, równoważnie, piaskownica. Całość 
podzielona na strefę dla małych i strefę dla starszych 
dzieci. Na terenie źródełko wodne do mycia rąk i 
czerpania wody. Na terenie ławki i miejsce dla rodziców ze 
stolikiem na przekąski dla dzieci, kosze na śmieci. Nowe 
wielofunkcyjne mini boisko do gry w różne rodzaje 
sportów. Całość terenu – boisko + plac zabaw, ogrodzona, 
oświetlona, z bezpieczną „gumową” nawierzchnią, objęta 
miejskim monitoringiem. Montaż oświetlenia – latarnie 
nowe również koło bloków (mapka). Montaż ławek i 
odpornych na dewastację koszy na śmieci.  

W0028 Budowa 
pieszojezdni o 
nawierzchni typu 
polbruk, budowa 
miejsc 
parkingowych po 
obu stronach ulicy, 
zjazdów do posesji 
oraz odwodnienia 
do kanału 
deszczowego 
poprzez wpusty 
uliczne. 

Toruń, osiedle Wrzosy, 
ulica Morelowa. 

Wykonanie pieszojezdni o 
nawierzchni typu polbruk. 
Budowa miejsc parkingowych po 
obu stronach ulicy, zjazdów do 
posesji oraz wykonanie 
odwodnienia do kanału 
deszczowego poprzez wpusty 
uliczne. 

Projekt budowy drogi ulicy Morelowej na osiedlu Wrzosy 
w Toruniu zakłada wykonanie pieszojezdni o nawierzchni 
typu polbruk, będącą również szlakiem łączącym ulicę 
Sadową ze ścieżkami leśnymi na końcu ulicy Morelowej. 
Na całej długości drogi po obu stronach zakłada się 
miejsca parkingowe, zjazdy do posesji oraz wykonanie 
odwodnienia do kanału deszczowego poprzez wpusty 
uliczne. Obecny stan drogi utrudnia użytkowanie i dojazd 
do posesji. 

290 000,00 

W0032 Wymiana 
nawierzchni na 
placu zabaw przy 
ul. Zbożowej. 

ul. Zbożowa przy 
boisku sportowym 
Orlik, Wrzosy. 

Wymiana nawierzchni na 
syntetyczną na istniejącym placu 
zabaw. 

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępu do 
infrastruktury edukacyjnej oraz zwiększenie integracji 
dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Wrzosy. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia polityki 
prorodzinnej w sposób praktyczny i niedyskryminacyjny 
(infrastruktura ogólnodostępna). Z uwagi na 
charakterystykę struktury zamieszkania w dzielnicy i 
znaczący udział mieszkańców w wieku do 35 lat, a co za 
tym idzie - dzieci, konieczne jest polepszenie dostępu dla 
tego typu infrastruktury. Wrzosy są dzielnicą rozwijającą 

140 000,00 
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się (np. JAR). Obecnie istniejąca infrastruktura jest 
niewystarczająca. Przedmiot inwestycji do zrealizowania w 
2016 roku obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z 
wymianą nawierzchni na syntetyczną. Planowane dalsze 
prace w następnych latach. 

W0034 Wybieg dla psów. Teren zielony między 
ul. Słoneczną (za 
przystankiem 
autobusowym) a ul. 
Chmielną. 

Urządzenie wybiegu dla psów z 
ogrodzeniem, wydzieloną strefą 
ławkami, koszem na śmieci, 
koszem z dystrybutorem torebek 
na psie odchody, ławkami dla 
właścicieli, psią toaletą, 
tablicami informacyjnymi. 

Urządzenie ogrodzonego wybiegu dla psów z wydzieloną 
strefą dla małych psów, kosz z dystrybutorem torebek na 
psie odchody, kosz na śmieci, ławkami dla właścicieli. 

40 000,00 

W0046 Przebudowa drogi 
osiedlowej przy ul. 
Figowej w Toruniu.  

Ulica Figowa na 
odcinku od nr. 52 do 
nr. 31-33 

Kompleksowa przebudowa drogi 
– budowa pieszo jezdni, 
chodnika, wykonanie zjazdów do 
posesji z kostki brukowej. 
Sugerowana nawierzchnia – 
kostka brukowa (ze względu na 
brak instalacji odprowadzenia 
wód opadowych). 

Przebudowa ulicy Figowej w dzielnicy Wrzosy w Toruniu.  350 000,00 

W0047 Budowa 
śmietników oraz 
śmietników na 
odchody zwierzęce 
wzdłuż ul. 
Zbożowej. 

ul. Zbożowa Budowa śmietników oraz 
śmietników na odchody 
zwierzęce wzdłuż ul. Zbożowej.  

Budowa śmietników wzdłuż chodnika na ulicy Zbożowej 
wraz ze śmietnikami na odchody zwierzęce. Ulica Zbożowa 
jest dość długą drogą, na której nie ma ani jednego 
śmietnika. Generuje to niepotrzebne zaśmiecanie terenu. 
Realizacja ma na celu ułatwienie wyprowadzania zwierząt 
domowych z bloków zlokalizowanych przy ulicy. Na 
osiedlu mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, którzy 
borykają się z problemem wpadania dzieci w pozostałości 
zwierzęce. Niestety na ulicy nie ma ani jednego śmietnika, 
który mógłby rozwiązać ten problem. Śmietnik może 
służyć do obu celów zgodnie z postanowieniami miasta. 
Myślę, że zlokalizowanie tutaj owych śmietników zamknie 
usta posiadaczom zwierząt, którzy nie sprzątają po swych 
czworonogach. 

3 000,00 
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W0050 Osiedlowa 
przestrzeń 
rekreacji na 
Wrzosach. 

Teren wokół budynku 
Zespołu Szkół nr 9 
ograniczony ulicami: 
Szosa Chełmińska, 
Słoneczna, Rzepakowa, 
Fasolowa oraz siłownia 
zewnętrzna u zbiegu 
ulic Szosa Chełmińska i 
Fasolowa. 

Rewitalizacja zieleni, 
postawienie ławek, koszy na 
śmieci, gazonów i stolików do 
gry w szachy i warcaby, 
stworzenie ścieżek spacerowych, 
postawienie piaskownicy dla 
dzieci, wybudowanie bieżni 
lekkoatletycznej wraz ze 
skocznią w dal, stworzenie 
bezpiecznych miejsc 
parkingowych dla rowerów i aut, 
włączenie istniejącego 
monitoringu do sieci Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

Przestrzeń rekreacyjna powstanie w centrum dzielnicy 
Wrzosy. Osiedle liczy około 20 tys. mieszkańców i nie jest 
zbyt bogate w infrastrukturę pozwalającą na wspólne 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Teren 
wskazany w projekcie znajduje się wokół budynku Zespołu 
Szkół Nr 9, gdzie zlokalizowane są boiska ORLIK I plac 
zabaw Radosna szkoła oraz po drugiej stronie ulicy, gdzie 
znajduje się siłownia zewnętrzna. Już teraz teren ten 
wykorzystywany jest na festyny środowiskowe. 
Wykonanie na tym obszarze rewitalizacji zieleni, 
rozstawienie dodatkowych ławek I stolików do gry w 
szachy I warcaby, stworzenie ścieżek spacerowych, 
wybudowanie piaskownicy dla dzieci i bieżni 
lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, stworzenie 
bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów i aut, 
będzie służyło zacieśnianiu więzi międzyludzkich i 
międzypokoleniowych, dzięki wspólnemu korzystaniu z 
terenu przez dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym wraz z rodzicami, młodzież oraz 
seniorów. Bezpieczeństwo terenu może zapewnić 
Istniejące oświetlenie oraz podłączenie monitoringu 
zewnętrznego wokół szkoły i boisk ORLIK do sieci Centrum 
Zarządzania Kryzysowego poprzez doprowadzony do 
szkoły światłowód. 

340 000,00 

W0051 Plac zabaw dla 
dzieci i siłownia 
zewnętrzna przy 
ul. Słowiczej. 

ul. Słowicza, u wylotu 
ul. Niedźwiedziej i 
Sarniej. Jednostka ew. 
046301_1 (Toruń), 
Obręb 25, Arkusz 1, 
Numer 45/2, Pow. ew. 
5043, nr jedn. rej. 26 

Budowa placu zabaw o 
powierzchni ok. 100-150m2 oraz 
siłowni zewnętrznej. Plac zabaw 
wyposażony w instalacje dla 
najmłodszych i starszych dzieci 
(np. zjeżdżalnie, huśtawki, 
piaskownica). Całość ogrodzona.  

Projekt zakłada budowę placu zabaw o pow. ok. 100-150 
m2 dla najmłodszych mieszkańców naszego osiedla oraz 
siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych. Oba 
obiekty mogą zostać zlokalizowane na miejskiej, 
częściowo zalesionej działce przy ul. Słowiczej. Zachodnia 
część Wrzosów (Wrzosy I) pozbawiona jest przestrzeni 
publicznej dostępnej dla mieszkańców, zwłaszcza 
najmłodszych. Dzięki wkomponowaniu istniejących drzew 
plac zabaw i siłownia mogą zapewnić cień w upalne dni 
oraz zapewnić dzieciom i ich rodzicom bliski kontakt z 
przyrodą. Plac zabaw będzie wyposażony w instalacje 

195 000,00 
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zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, m.in. 
zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownicę. Przestrzeń taka 
pozwoli na lepszą integrację mieszkańców oraz 
nawiązanie sąsiedzkich relacji pomiędzy dziećmi, jak 
również pomiędzy ich rodzicami. 
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