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LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 
Jakubskie-Mokre 

Numer 
ID 

Tytuł Lokalizacja Krótki opis 
Koszt 

zaakceptowany 

Jakubskie-Mokre (18 projektów) 

JM0028 Kanalizacja deszczowa oraz 
chodnik dla pieszych.  

Ul. Wschodnia, odcinek od ul. 
Polnej do ul. Kanałowej. 

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz chodnika, a także czterech 
miejsc parkingowych. 

145 000,00 

JM0032 Ul. Targowa wraca do gry. Ul. Targowa 34-46 (na odcinku 
od ul. Prądzyńskiego do końca - 
w kierunku ul. Żółkiewskiego). 

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy 
oraz chodników, uporządkowanie zieleni i 
ustawienie koszy na śmieci. W tej części drogi 
zostanie ustanowiona strefa zamieszkania, a 
także wyznaczone nowe miejsca parkingowe. 

488 838,00 

JM0033 Organizacja bezpiecznego, 
kolorowego placu zabaw 
dla dzieci na nawierzchni 
Flexi Step. 

Przedszkole Miejskie nr 16, ul. 
Sucharskiego 2. 

Projekt przewiduje powstanie placu zabaw 
dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz 
z osiedla. Plac będzie mieć bezpieczną, 
syntetyczną nawierzchnię oraz atrakcyjne 
urządzenia zabawowe: huśtawki, 
sprężynowce i inne zabawki. 

110 000,00 

JM0038 Przycinka pielęgnacyjna Ul. Przy Kaszowniku 25. Przycinka pielęgnacyjna 15 topól znajdujących 20 000,00 



drzew. się przy pawilonie przy ul. Przy Kaszowniku 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie boiska orlik 
przy Zespole Szkół nr 1.  

JM0039 Modernizacja stadionu przy 
Zespole Szkół Inżynierii 
Środowiska przy ul. 
Batorego 43/49. 

Zespół Szkół Inżynierii 
Środowiska, ul. Batorego 43/49. 

Projekt przewiduje usunięcie trawy, 
wyrównanie i wymianę nawierzchni bieżni 
oraz montaż nowych ławek. Wyremontowana 
zostanie skocznia do skoków w dal oraz 
boisko do gry w koszykówkę. 

213 000,00 

JM0040 Renowacja górki 
saneczkowej przy Szkole 
Podstawowej nr 23. 

Ul. Osikowa 11. Renowacja górki saneczkowej poprzez 
umocnienie zboczy górki i obsianie trawą. 

5 600,00 

JM0041 Montaż zewnętrznej 
siłowni osiedlowej i 
ustawienie ławek z 
oparciem. 

W miniparku osiedlowym z 
fontanną przy sklepie POLO, 
naprzeciwko wieżowca ul. 
Świętopełka 20-20c. 

Montaż zewnętrznej siłowni osiedlowej. Część 
urządzeń powinna być dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Ustawienie ławek z 
oparciem wraz z oświetleniem terenu.  

40 000,00 

JM0042 Urządzenie terenu 
rekreacyjnego pod 
wiaduktem w przejściu od 
Dworca Wschodniego do 
ul. Sobieskiego. 

Ciąg pieszy na odcinku: ul. Jana 
Sobieskiego-Dworzec PKP Toruń 
Wschodni (pod wiaduktem). 

Montaż oświetlenia wzdłuż chodnika oraz 
pojemników na śmieci. Budowa boiska do 
koszykówki pod wiaduktem. 

315 000,00 

JM0044 Budowa kompleksu do 
wspinaczki skałkowej przy 
Szkole Podstawowej nr 23. 

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 
Osikowa 11. 

Projekt przewiduje budowę kompleksu do 
wspinaczki skałkowej w formie trawersu 
bulderowego - sztucznej ścianki 
wspinaczkowej (maks. wysokość 4 m), 

130 000,00 



zainstalowanej w sali gimnastycznej, a także 
skałki 3D bulderowej - sztucznej ścianki 
wspinaczkowej (maks. wysokość 4m) na 
boisku szkolnym. 

JM0045 Mural w Dwójce na 
Jakubskim. 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 
Targowa 17. 

Wielkoformatowy, kolorowy mural 
umieszczony na ścianie Szkoły Podstawowej 
nr 2. Realizacja uzależniona od zgody 
właściciela budynku na umieszczenie muralu 
na elewacji. Wykonawcy (w tym autor 
projektu) zostaną wyłonieni w trybie 
publicznego naboru ofert. 

38 000,00 

JM0046 Odpowiednie warunki do 
nauki w szkole XXI wieku. 

Zespół Szkół nr 7. Poprawa warunków do nauki przez zakup 
stołów do 12 sal i krzeseł do 11 sal lekcyjnych. 

49 200,00 

JM0047 Nowoczesne sale 
gimnastyczne drogą do 
sukcesu uczniów. 

Zespół Szkół nr 7. Modernizacja sal gimnastycznych poprzez 
zakup i montaż m.in.: 4 koszy z tablicami do 
gry w koszykówkę, tablicy wyników do 
koszykówki, kotary, 2 tulei na boisko do 
siatkówki z deklami maskującymi, drabinki 
gimnastycznej, nowej bramki do piłki ręcznej, 
siatki zabezpieczająca okna i sufit, rolet na 
okna. 

61 500,00 

JM0048 Wznowienie publikacji pt. 
"Terenowa ścieżka 
edukacyjna. Dzielnica 
Mokre w Toruniu" przy 

Zespół Szkół nr 7. Wydruk publikacji pt. „Terenowa ścieżka 
edukacyjna. Dzielnica Mokre w Torunia” 
(Toruń, 2004) autorstwa Artura 
Buczkowskiejgo, Tomasza Hajdasa, Marzeny 

10 000,00 



współudziale nauczycieli z 
Zespołu Szkół nr 7. 

Polaszewskiej. Przekazanie w/w książek 
Zespołowi Szkół nr 7. 

JM0050 Miejsca parkingowe przy ul. 
Pułaskiego. 

Ul. Pułaskiego, Działka nr 334DR, 
232DR. 

Projekt przewiduje wykonanie 23 nowych 
miejsc parkingowych oraz przestawienie 
jednej latarni. 

85 000,00 

JM0051 Położenie twardej 
pieszojezdni. 

W rejonie ul. Batorego - 
Kościuszki, w pobliżu myjni i 
garaży. 

Wykonanie pieszojezdni w paśmie garaży z 
dojazdem do dwóch bloków i śmietników 
(utwardzenie bitumiczne). 

300 000,00 

JM0055 Parking dla samochodów 
przy Szkole Podstawowej 
nr 23. 

Ul. Osikowa 11. Rozbudowa parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 23  o 10-15 miejsc 
parkingowych. 

110 000,00 

JM0060 Oświetlona i bezpieczna 
okolica Dworca Miasto.  

Ul. Sowińskiego oraz ul. 
Chłopickiego (od zjazdu z ronda 
Pokoju Toruńskiego do ul. 
Traugutta). 

Instalacja oświetlenia ulicznego (36 sztuk) w 
okolicy Dworca Miasto, tj. wzdłuż ul. 
Chłopickiego i ul. Sowińskiego.  

165 000,00 

JM0062 Budowa chodnika przy ul. 
Fabrycznej, na odcinku od 
ul. Chrobrego do ul. 
Kałamarskiego. 

Chodnik przy ul. Fabrycznej 
winien być wybudowany po 
lewej stronie tej ulicy, począwszy 
od ul. Chrobrego. 

Budowa chodnika na odcinku 100 m od ul. 
Chrobrego do ul. Kałamarskiego. 

120 000,00 

 
 
Głosowanie odbędzie się w dniach 21-30 czerwca 2014 r. 
 
/-/ 


