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RUDAK 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

RU0001 Rudak: ogród sztuki Dzielnicowy Dom Kultury na 
Rudaku, ul. Okólna 169, lokal 
Przedszkola Kasztanek oraz 
teren zielony należący do 
budynku 

W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów z zakresu działań 
audiowizualnych, plastycznych oraz teatralnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla Rudak, zakończony 
finałowym pokazem spektaklu - podczas pikniku rodzinnego. W 
przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez wykonawcę 
wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez 
powierzenie jednostce miejskiej. 

3 500,00 

RU0002 Mini-orlik (remont i 
przebudowa obiektów 
sportowych i 
rekreacyjnych) 

Ul. Podgórska 17-19 (działka 
geodezyjna nr 29/2) 

W ramach projektu zostanie przebudowane istniejące boisko 
sportowe przy ul. Podgórskiej (przygotowanie terenu, ułożenie 
syntetycznej trawy, montaż bramek wraz z siatkami, wymiana 
ławek, montaż ogrodzenia). 

270 000,00 

RU0003 Festyn dożynkowy Ogród przy kościele p.w. 
Opatrzności Bożej, przy ul. 
Okólnej 178 w Toruniu, na 
Rudaku 

W ramach projektu zostanie zorganizowany festyn dożynkowy na 
terenie ogrodu przy kościele p.w. Opatrzności Bożej przy ul. Okólnej 
178 w Toruniu. Organizatorzy przewidzieli występy artystyczne, 
konkursy z nagrodami, pieczenie kiełbasek, grochówkę, napoje oraz 
domowe ciasta. 

4 000,00 

RU0004 Modernizacja przejazdu 
kolejowego zapewniającego 
bezpieczne przejście dla 
pieszych 

Połączenie ul. Podgórskiej z 
ul. Rudacką przejazdem 
kolejowym na ul. Dybowskiej 

W ramach projektu zostanie wydłużona nawierzchnia utwardzona 
płytami betonowymi, stanowiąca przejście i przejazd przez tory 
kolejowe. Przygotowane będzie połączenie przejścia dla pieszych i 
rowerzystów z chodnikiem oraz ze ścieżką rowerową w ul. 
Rudackiej oraz włączenie przejścia w chodnik w ul. Dybowskiej. 
Realizacja projektu uzależniona od uzyskania zgody PKP na wyżej 
wymieniony zakres prac. 

170 000,00 



RU0005 Siłownia zewnętrzna Proponowana lokalizacja - 
działka nr 210 w rejestrze 
gruntów  

W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia z kilkoma 
urządzeniami do ćwiczeń. Siłownia zostanie urządzona przy ul. 
Rudackiej, na wolnej działce miejskiej, pomiędzy posesjami 34 i 40. 

30 000,00 

RU0006 Przebudowa ulicy 
Borowikowej 

Ulica Borowikowa - od ulicy 
Grzybowej do torów 
kolejowych - odcinek o 
długości ok. 180 m 

W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek ul. Borowikowej 
(od Grzybowej do torów kolejowych). Powstanie pieszojezdnia o 
szerokości 6 m, zjazdy do posesji, odwodnienie. 

250 000,00 
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