Budżet partycypacyjny Torunia na 2017 r.
LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
(po uwzględnieniu poprawki dot. projektu GB0044, naniesionej 8.06.2016)
(poprawki są opisane w kolumnie Uwagi, wg schematu: Poprawka z dnia...: ....)
Uwagi:
1. Projekty są ułożone na liście wg części miasta, w następującym porządku:
• Bydgoskie
• Chełmińskie
• Czerniewice
• Bielawy-Grębocin
• Jakubskie-Mokre
• Kaszczorek
• Ogólnomiejskie
• Podgórz
• Rubinkowo
• Rudak
• Skarpa
• Staromiejskie
• Stawki
• Wrzosy
2. Klikając na tytuły projektów można pobrać zeskanowane wnioski (ze względów technicznych niektóre obrazki i zdjęcia mogą być mało
czytelne).
3. Zakres niektórych projektów zmienił się w stosunku do opisu zawartego w oryginalnym wniosku.
4. Zakres niektórych projektów, o ile zostaną wybrane w głosowaniu, będzie jeszcze konsultowany społecznie.
5. Ewentualne uwagi dodatkowe będą się pojawiać w kolumnie Uwagi - aż do dnia rozpoczęcia głosowania, tj. do 18 czerwca 2016 r.

Lp.

ID

Tytuł

Lokalizacja

Opis

Koszt
zaakceptowany

BYDGOSKIE
1.

B0172

Do przystanku suchą nogą Bydgoskie, osiedle Brzeziny,
równolegle do ulicy Okrężnej, od
końca ul. Wierzyńskiego do
przystanku MZK i dalej do ul.
Grunwaldzkiej.

2.

B0175

Interdyscyplinarny ogród
szkolny

Szkoła Podstawowa nr 7 w
Toruniu

Wykonanie schodków od
południowego końca ul.
Wierzyńskiego i chodniczka
zgodnie z istniejącą ścieżką
(równoległą do ul. Okrężnej) do
schodków przy przystanku
autobusowym i dalej do ulicy
Grunwaldzkiej. Połączenie
chodniczka z końcami ulic:
Nałkowskiej, Makuszyńskiego i
Brzechwy. Zdjęcie wierzchniej
gleby. Wysypanie tłucznia,
piasku, ułożenie krawężników,
wyrównanie i ubicie warstwy oraz
położenie kostki lub płyt
chodnikowych, na początku
chodnika (przy końcu ul.
Wierzyńskiego) ułożenie kostki
lub płyt schodkowo. Długość
całości ok. 210 m, szerokość
chodnika i schodków ok. 1m.
Interdyscyplinarny Ogród
Szkolny to inicjatywa Rady
Rodziców działających przy
Szkole Podstawowej nr 7 w

100 000,00

95 000,00

Uwagi

Toruniu. W założeniu ogród ma
być miejscem przyjaznym dla
uczniów i mieszkańców osiedla
zarówno w kontekście
edukacyjnym, jak i rekreacyjnym.
Wykorzystywany będzie do
realizacji zajęć edukacyjnych
obejmujących obowiązkowe
przedmioty szkolne,
rekreacyjnych oraz zajęć
pozalekcyjnych. Będzie również
ogólnodostępnym miejscem
wypoczynku i spotkań
integracyjnych naszych
wychowanków z uczniami z
pobliskich placówek, gośćmi,
mieszkańcami osiedla. Cele
szczegółowe projektu: 1. Poprawa
stanu środowiska miejskiego i
promowanie rozwoju edukacji
ekologicznej poprzez stworzenie
na nieużytku znajdującym się na
terenie szkoły Ogrodu Szkolnego.
2. Budowanie u uczniów i
mieszkańców osiedla postaw
współpracy i
współodpowiedzialności wspólne działania i wspólne
tworzenie parceli edukacyjnych i

rekreacyjnych w ogrodzie. 3.
Eliminowanie przejawów
patologii społecznej brakiem
dostępu do atrakcyjnych miejsc i
form spędzania czasu wolnego
poprzez wspólne budowanie
przyjaznego środowiska
edukacyjnego i podejmowanie w
nich praktycznych działań
służących podnoszeniu
kompetencji społecznych. 4.
Kształcenie postaw
prospołecznych oraz wzmocnienie
zaangażowania uczniów w
działalność charytatywną poprzez
podejmowanie działań na rzecz
lokalnej społeczności organizowanie imprez
środowiskowych, festynów.
Skrzyżowanie ul. Krasińskiego i
Zielone zagospodarowanie
Matejki,
skweru przy skrzyżowaniu ul.
https://goo.gl/maps/yidNEG84Ufw Krasińskiego i Moniuszki dla
dzieci i dorosłych (mini plac
zabaw oraz ławki i donice z
sezonowymi kwiatami dla
dorosłych).

3.

B0176

Zielony Przystanek miejsce odpoczynku dla
dzieci i dorosłych

4.

B0177

Czysta dzielnica Bydgoskie przedmieście, ulice:
uśmiechnięci mieszkańcy! Krasińskiego, Mickiewicza,

Bydgoskie Przedmieście to
dzielnica pełna zabytków i o

105 000,00

135 000,00

Słowackiego, Konopnickiej,
interesującej historii, w
Klonowica, Matejki, Sienkiewicza bezpośrednim sąsiedztwie
i inne
Starówki, i jako taka stanowi
wizytówkę całego miasta. Ta
część miasta powinna szczycić się
nienaganną czystością i być dumą
wszystkich mieszkańców. Ulice
Bydgoskie Przedmieścia są
brudne. Liczne śmieci, psie
odchody, butelki, zaniedbane
trawniki i tereny zielone, są
widoczne na każdym kroku.
Mimo, że ul. Mickiewicza została
odnowiona to nadal jest bardzo
brudna i zaniedbana. Poza
wywozem śmieci bardzo rzadko
widać personel sprzątający na
ulicach. Sytuację tą mogłyby
poprawić: 1) liczne, estetyczne,
śmietniki i kosze na śmieci,
również na psie odchody 2)
tablice edukacyjne o dbaniu o
zieleń, nie śmieceniu i sprzątaniu
po swoich czworonogach 3)
regularny serwis sprzątający Na
ulicach powinny pojawić się
estetyczne kwietniki, donice z
sezonowymi kwiatami. Całe
osiedle, jako wizytówka miasta,

powinno zostać objęte
dodatkowym regularnym (co
najmniej 3 razy w tygodniu)
serwisem sprzątającym. Dzięki
temu wzbudzi zainteresowanie
turystów i uśmiech mieszkańców
na co dzień. Projekt obejmuje
roczny budżet na wyżej
wymienione prace i inwestycje.
5.

B0178

Grill pod daszkiem

87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb Stworzenie zadaszenia wraz z o
1. dz. ew. nr. 151/2 i 158/2
nad dwoma placami do
wypoczynku z zestawami
grillowymi, znajdującymi się
wokół akademików UMK na
osiedlu Bielany. Konstrukcja
zadaszenia na
stalowych/drewnianych słupach z
płaskim dachem (minimalny
spad) na konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachu wykonane będzie
z poliwęglanu komorowego w
kolorze bezbarwnym. Wiaty
powstaną nad terenami
rekreacyjnymi o powierzchni 6,1
m x 10,6 m między akademikami
nr 8 i 9 oraz akademikami nr 9 i
10.

50 000,00

6.

B0179

Bydgoskie na sportowo

87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb Uzupełnienie wyposażenia stacji

12 000,00

1 dz. ew. nr. 151/2 - Stacja street
workout.

o komplety gum oporowych,
komplety kółek gimnastycznych,
lina oporowa lniana/konopna,
miska na magnezję i magnezja.
Cykl szkoleń dla mieszkańców, w
tym możliwość uzyskania
certyfikowania umiejętności
wykonywania rzetelnego i
efektywnego treningu street
workout . Kurs z certyfikowanym
instruktorem crossfit z „Klubu
Crossfit Toruń” będzie odbywał
się 3 razy w tygodniu (po 1,5h) po
dwie grupy 20 osobowe. Zajęcia
będą odbywały się w turnusach
wiosennym (kwiecień - czerwiec
= 36 treningów) oraz letnim
(lipiec - wrzesień = 36
treningów).

7.

B0180

Zero nudy czyli w
Boisko Zespołu Szkół Nr 26 w
zdrowym ciele zdrowy
Toruniu, ul. Fałata 88/90
duch... aktywnie i twórczo
w "26-stce"

8.

B0181

Psi patrol na Słowackiego Ul. Słowackiego na odcinku od ul. Oczyszczenie z psich odchodów
Konopnickiej do ul. Sienkiewicza poboczy chodnika i trawników,
wzdłuż ul. Słowackiego, na
odcinku od ul. Konopnickiej do
ul. Sienkiewicza oraz wynajęcie

Organizacja pikniku o charakterze
integracyjnym i prozdrowotnym
dla uczniów ZS nr 26 oraz
mieszkańców osiedla Bielany.

12 000,00

40 000,00

na 2 miesiące pracowników firmy
ochroniarskiej (lub patrole
mieszane ze Strażą Miejską),
którzy będą sprawdzać od godz.
5.00 do godz. 24.00, czy
właściciele sprzątają po swoich
psach. Nieposprzątanie po swoim
psie będzie mogło skutkować
nałożeniem mandatu karnego.
9.

B0183

Siłownia na świeżym
powietrzu

Osiedle Gagarina, pomiędzy
Budowa siłowni wraz z
budynkami Gagarina 18-32, 38-42, oświetleniem, składającej się co
44-58
najmniej z 6 urządzeń do ćwiczeń
takich jak biegacz, orbitrek,
wahadło czy prasa oraz urządzeń
do ćwiczeń z wykorzystaniem
masy własnego ciała takich jak
drążki, drabinka czy poręcze.

10.

B0185

Przechodź wygodnie i
bezpiecznie za blokami
wzdłuż ulicy Gagarina

Projekt dotyczy obszaru na tyłach
bloków przy ulicy Gagarina o
adresach od 148 do 200. od
południa do terenu tego dochodzą
ulice: Kasprowicza, Wyspiański,
Wyczółkowskiego,
Jaroczyńskiego i Żeromskiego. Od
zachodu ogranicza go ul. Reja, a
od wschodu sięga płotu
Przedszkola Miejskiego nr 17.

Zagospodarowanie terenu poprzez
utwardzenie wydeptanych
ścieżek, wyrównanie i
poszerzenie chodników do 2 m,
obniżenie krawężników (do
poziomu 1 cm), nasadzenia
zieleni, ustawienie koszy na
śmieci i psie odchody, w
najszerszych i najbardziej
uczęszczanych miejscach
utworzenie stref wypoczynku z

90 000,00

260 000,00

miejscami do siedzenia i kilkoma
prostymi instalacjami do zabawy
dla dzieci oraz ćwiczeń dla
dorosłych (street workout).
11.

B0187

Sport to zdrowie - budowa Droga Starotoruńska - działki
boiska sportowego przy
121/5, 121/7
ul. Droga Starotoruńska w
Porcie Drzewnym

Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego o wymiarach 44 x 22
cm oraz wyposażenie obiektu
umożliwiające grę w piłkę nożną,
siatkówkę i koszykówkę, a także
ogrodzenie boiska i jego
oświetlenie.

420 000,00

12.

B0189

Bezpieczne przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów na ul.
Bydgoskiej

Skrzyżowania po północnej stronie
ciągu ul. Bydgoskiej i Chopina od
ul. Moniuszki przez ul. Matejki,
ul. Konopnickiej do ul. Klonowica
włącznie.

Wyniesione przejść dla pieszych i
przejazdów wzdłuż północnej
strony ciągu Chopina-Bydgoska
przez następujące ulice:
Moniuszki, Matejki,
Konopnickiej, Klonowica.

130 000,00

13.

B0190

Rewitalizacja i
zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

Rejon ulic: Chopina 22-24-26,
Bydgoska 8, 10

Przebudowa dróg wewnętrznych,
remont śmietników, wykonanie
elementów małej architektury.

230 000,00

14.

B0191

Przystosowanie boiska do Park na Bydgoskim Przedmieściu,
gry w rugby/piłkę nożną
boisko przy Martówce
wraz z otoczeniem dla
mieszkańców

Przystosowanie boiska do gry w
rugby i piłkę nożną: montaż
bramek do gry w rugby oraz
zmiana bramek do piłki nożnej na
ruchome, ustawienie 10 ławek z
bali drewnianych.

45 000,00 Zakres zadania
ograniczony ze
względu na
lokalizację na
terenie
zalewowym, w
uzgodnieniu z

wnioskodawcą.
15.

B0192

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.

16.

B0193

Plac do street-workoutu.
Rozbudowa istniejącej
siłowni zewnętrznej

Ul. Bema w okolicy siłowni
zewnętrznej w lasku.

Rozbudowa istniejącej siłowni o
plac do street workoutu,
służącego do ćwiczeń
gimnastycznycyh z
wykorzystaniem własnej masy
ciała oraz instalacja "fontanny"
(zdroju) z wodą pitną.

55 000,00

17.

B0194

Nie rozrabiamy - z wędką Martówka, Błonia, Port Drzewny
wolny czas spędzamy

Organizacja zajęć dla młodzieży
(8-14 lat) z Przedmieścia
Bydgoskiego - zajęcia
wędkarskie, instruktaż pierwszej
pomocy, zasady bezpieczeństwa

15 000,00

500 000,00

nad wodą, zajęcia przyrodnicze,
historia Parku Miejskiego,
wycieczka na Kępę Bazarową
oraz na przepławkę dla jesiotra na
Drwęcy w Lubiczu.
CHEŁMIŃSKIE
18. CH0095 Czas na Brzezinę cz.1 rewitalizacja boiska na
Brzezinie

Brzezina, teren miejski przy ulicy
Zofii Nałkowskiej, ”stare" boisko
do koszykówki jednostka
ewidencyjna 046301_1 (Toruń);
obręb 34 nr 18/90 i 127/2

Przystosowanie terenu do celów
rekreacyjnych mieszkańców
Brzeziny, jak również
spacerowiczów z lasku
akademickiego oraz rowerzystów
odwiedzających lotnisko. W
ramach pierwszej części projektu
zostanie usunięte niszczejące
boisko wraz z przynależną
infrastrukturą. W zamian
stworzone zostanie przyjazne
mieszkańcom miejsce spotkań,
wypoczynku i aktywności
fizycznej. Zbudowany zostanie
plac zabaw z nowoczesnymi
urządzeniami/sprzętami: -zestaw
do zabaw ze zjeżdżalnią [15 tys] piaskownica [2 tys] -bujak [3 tys]
-Huśtawka na stojąco - Sprężysta
gałąź [10 tys] -Sprężynowa waga
- Hip Hop [13 tys] -Wirująca
miska - Roto Fun [10 tys] -

205 000,00

Huśtawki: bocianie gniazdo,
siedzisko i siedzisko pampers [17
tys] oraz kilka przyrządów
siłowni zewnętrznej: -Orbitrek [5
tys] -Twistery [3 tys] -Wahadło [4
tys] -Trenażer [2 tys] -Wioślarz [4
tys] Dodatkowo powstaną obiekty
małej architektury: ławki, kosze
na śmieci, latarnie, stojaki na
rowery [10 tys]. W kolejnych
latach zakłada się rozbudowę o
plac zabaw dla starszych
dzieci/młodzieży oraz
powiększenie siłowni zewnętrznej
o inne przyrządy, jak również
sprzęty dla dzieci. W okolicy jest
również miejsce na plac zabaw
dla psów.
Osiedle Brzezina, pomiędzy
ulicami: Kornela Makuszyńskiego
a Zofii Nałkowskiej (wzdłuż ul.
Jarosława Iwaszkiewicza)

Budowa 8 tzw. "zielonych miejsc
postojowych" dla samochodów
osobowych - niwelacja terenu,
utworzenie ścianki oporowej,
położenie płyt otworowych
ekologicznych, utworzenie
parkingu zielonego porośniętego
trawą.

50 000,00

20. CH0103 Rozbudowa placu zabaw i Teren placu zabaw dla
wypoczynku "Topolowy okolicznych bloków: Hurynowicz

Rozbudowa placu zabaw o: plac
urządzeń sprawnościowych, plac

95 000,00

19. CH0101 Parking osiedlowy na
samochody osobowe

2-20, Szosa Chełmińska 161-163
oraz Szosa Chełmińska 155-155c
Dz. 54/14, należy do Gminy
Miasta Toruń

huśtawki i karuzeli, stolik do gier,
chwytacze piłek za bramkami,
montaż tablic informacyjnych,
urządzenie zieleni na terenie placu
zabaw.

21. CH0104 Wymiana nawierzchni
asfaltowej, wykonanie
chodnika i miejsc
postojowych, ul. Żelazna

Ul. Żelazna w Toruniu

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

260 000,00

22. CH0108 Murale o tematyce las

Tunel domu szosa Chełmińska
161/163

Wykonanie muralu o tematyce
LAS w tunelu pomiędzy domami.

20 000,00

Parking przed główną bramą
23. CZ0027 Instalacja sprzętu
ratującego życie (AED) w kościoła przy ulicy Włocławskiej
pobliżu kościoła
256.

Instalacja automatycznego
defibrylatora zewnętrznego na
dedykowanej tablicy
informacyjnej. Urządzenie
zlokalizowane w przestrzeni
publicznej, dostępne dla
wszystkich, ale zlokalizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła - miejsca zgromadzeń
oraz najbardziej rozpoznawalnej
budowli w okolicy.

6 000,00

24. CZ0031 Przebudowa przedłużenia

Docelowa przebudowa ulicy

ludzik"

CZERNIEWICE

Przedmiotowa ulica znajduje się

150 000,00

ul. Ustronnej w ToruniuCzerniewicach

na osiedlu Czerniewice. Jest to
przedłużenie ulicy Ustronnej, za
skrzyżowaniem z ulicą
Matysiaków, prostopadle do ul.
Łódzkiej (ślepa ulica, bez dojazdu
do ul. Łódzkiej). Lokalizacja ulicy
została oznaczona na załączonych
mapkach.

25. CZ0032 Prowadzenie Osiedlowego Sala spotkań przy Parafii pw.
Ośrodka Integracji dzieci, Matki Bożej Łaskawej, ul.
młodzieży, seniorów i
Włocławska 256, 87-100 Toruń
osób niepełnosprawnych
w Czerniewicach

(obecnie drogi gruntowej) o
nawierzchni z kostki betonowej
jako ciągu pieszo-jezdnego (ok.
715 m2). Do tej pory na Osiedlu
Czerniewice z powodzeniem
przebudowano w ramach budżetu
partycypacyjnego, w podobnym
systemie, kilka ulic, m.in. ul.
Miodową, Kolejową i Wiśniową.
Celem projektu jest organizacja
czasu wolnego oraz integracja
dzieci, młodzieży, seniorów oraz
osób niepełnosprawnych z terenu
Osiedla Czerniewice. W ramach
poprzedniej edycji budżetu
partycypacyjnego pozyskano
środki finansowe na działalność
Ośrodka w roku 2016 i obecnie
zajęcia w nim organizowane
cieszą się dużym
zainteresowaniem. W
Czerniewicach do tej pory nie
było żadnej instytucji
organizującej czas wolny. Na
odstawie zgłaszanego
zapotrzebowania zaplanowano
realizację następujących zajęć:
Akademia Czerniewicka (20 h);

60 000,00

pogotowie szkolne (120 h);
prowadzenie chóru (50 h);
prowadzenie scholii (60 h);
kreatywne tworzenie (40 h);
warsztaty florystyczne (20 h);
rytmika (20 h); gry sportowe:
siatkówka, koszykówka (80 h);
klub seniora (80 h); klub malucha
(80 h); poradnictwo: rodzinne,
prawne, przeciw uzależnieniom
(75 h); rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych (40 h); zajęcia
kulinarne (20 h). Wszystkie
zajęcia będą dla uczestników
nieodpłatne. Pozyskane wsparcie
zostanie przeznaczone m.in.: na
pokrycie kosztów związanych z
zapewnieniem pomieszczeń na
ich organizację, zakupem
materiałów na zajęcia kreatywne,
florystyczne, itp., zapewnieniem
poczęstunku na spotkaniach
integracyjnych, pokrycie kosztów
wstępu do instytucji kultury oraz
transportu, ewentualnie na
wynagrodzenie specjalistów
rehabilitantów osób
niepełnosprawnych. Poza

zajęciami dla osób
niepełnosprawnych pozostałe
spotkania będą prowadzone w
formie wolontariatu.
26. CZ0033 Miejsce rekreacyjne - grill Róg ulicy Włocławskiej i
i altanki Solankowej
zagospodarowanie rogu
przy ul. Włocławskiej i
Solankowej

Dwa pojedyncze stanowiska z
grillem murowanym na betonowej
podstawie, domki-altanki (3 szt.),
stół do ping-ponga (1 szt.), kosz
na śmieci.

20 000,00

27. CZ0034 Plac zabaw dla dzieci zagospodarowanie rogu
przy ul. Włocławskiej i
Solankowej

Róg ulicy Włocławskiej i
Solankowej

Urządzenie placu zabaw: zestaw
urządzeń STANDARD, linarium,
huśtawka "bocianie gniazdo",
bujak na sprężynie, karuzela
tarczowa VENUS, karuzela
krzyżowa, huśtawka podwójna,
ważka podwójna, piaskownica
klinkierowa, ławka parkowa, kosz
na śmieci, regulamin placu zabaw.

62 000,00

28. CZ0035 Festyn parafialny w
Czerniewicach

Ul. Włocławska 256

W ramach festynu sfinansowane
mają być następujące zadania:
usługi i urządzenia rekreacyjne
tupu dmuchane zjeżdżalnie, kule
wodne, malowanie twarzy,
trampoliny itp.., nagłośnienie
placu festynowego, zespół
muzyczny, produkty
żywnościowe.

8 000,00

29. CZ0036 Zadbajmy o wspólną
przestrzeń

Pas terenu wzdłuż ul.
Włocławskiej na przeciwko
Zespołu Szkół nr 34 w Toruniu
(obręb nr 76, działka nr 212 oraz
część działki nr 206 - pomiędzy
wjazdami na teren osiedla)

Projekt obejmuje: wysprzątanie
terenu, nasadzenia niskiej zieleni
(trawy, krzewy ozdobne),
postawienie 2 pojemników na
odpady wraz z dystrybutorem na
woreczki do sprzątania po psach
(przy 2 przejściach dla pieszych
przez ul. Włocławską),
uzupełnienie brakującego
fragmentu chodnika pomiędzy
wjazdami na teren osiedla.

30. GB0037 Budowa parkingu Nad
Strugą z oświetleniem

Teren miejski znajdujący się
pomiędzy blokami Nad Strugą 4,
4A a Nad Strugą 6.

Projekt zakłada wyrównanie oraz
odpowiednie przygotowanie
terenu pod budowę parkingu
pokrytego kostką brukową. W
skład parkingu wchodzi również
odpowiednia instalacja
odprowadzająca wodę opadową
oraz budowa oświetlenia wzdłuż
istniejącego chodnika. W skład
oświetlenia, wchodzą 3 latarnie
typu LED.

160 000,00 Projekt połączony
z GB0037.

31. GB0042 Czas na "dobrą zmianę" rewitalizacja parku przy
ul. Szczecińskiej

Park u zbiegu ulic SzczecińskaKrynicka-Koszalińska

1.
Założenie
projektu:
uzupełnienie
istniejącej
infrastruktury o park zabaw i
rekreacji dla dzieci w wieku od 2

140 000,00

25 000,00

BIELAWY-GRĘBOCIN

do 12 lat. Celem istnienia parku
zabaw jest integracja lokalnej
społeczności,
podniesienie
komfortu mieszkańców oraz
zachęta
najmłodszych
mieszkańców osiedla do zabaw
pozwalających
na
rozwój
psychomotoryczny. 2. Zakres
inwestycji obejmuje: - prace
ziemne - budowę placu zabaw o
nawierzchni sztucznej (gumowej)
– w strefie bezpieczeństwa
urządzeń - budowę dojścia o
nawierzchni
utwardzonej
(powierzchnia żwirowo-gliniasta)
harmonizującego z parkiem budowę niskiego ogrodzenia
okalającego urządzenia - budowę
oświetlenia placu (cztery punkty)
Wymiary placu zabaw i rekreacji
ok.
30,0mx10,0m
Centralne
miejsce placu zajmie konstrukcja
(zestaw tematyczny) łącząca
wszystkie zdolności motoryczne
(wspinanie, równowaga itp.).
Przykładowe wyposażenie placu
zabaw mogą stanowić (projekt
uwzględnia produkty tematyczne
firmy Lars Laj): - tablica

regulaminowa,
urządzenie
sprawnościowe,
np.
zamek
CAMELOT 1 szt. - urządzenie
sprawnościowe,
np.
zamek
TINTAGEL 1 szt. - huśtawka
podwójna (BNS+SS) 1 szt. huśtawka wagowa 1 szt. - bujaki
(zabawka na sprężynie) 2 szt. karuzela metalowa 4miejscowa 1
szt. – ławo-stół 2 sztuki (w tym
jeden zadaszony w altanie) ławka 1 sztuka - powierzchnia
bezpieczna, płytki gumowe gr.
zielone ok. 250 m² - nawierzchnia
bezpieczna, płytki gumowe gr.
niebieskie ok. 50 m² - niskie
ogrodzenie
zapewniające
bezpieczeństwo w obrębie placu
32. GB0043 Alejki na Wymarzonej

Cmentarz przy ul. Wymarzonej,
działka nr 248/8

Wykonanie alejek na cmentarzu
przy ul. Wymarzonej,
utwardzonych kostkami
betonowymi na podbudowie z
krawężnikami.

33. GB0044 Bezpieczna Szczecińska

Szczecińska - pomiędzy
Rzeszowską i Ostrołęcką (na
wprost wejścia do kaplicy) oraz
skrzyżowanie ulic Szczecińska Krynicka

Zamontowanie i włączenie do
miejskiego systemu monitoringu
dwóch kamer obrotowych.

180 000,00

60 000,00 Poprawka z dnia
8.06.2016:
Na wniosek
autora projektu
sprostowano

błędny opis
dotyczący
lokalizacji kamer.
34. GB0045 Odpoczynek w parku

Park znajdujący się pomiędzy
ulicami: Szczecińską, Krynicką,
koszalińską, działka 292/7

W ramach projektu proponuje się:
wykonanie ok. 200 m 2 alejek
parkowych z kostki betonowej na
podbudowie kamiennej lub gruzu
betonowego z krawężnikami
chodnikowymi, zamontowanie 3
ławek parkowych z oparciami,
zamontowanie 5 szt. Koszy na
śmieci, zamontowanie 5 lamp
parkowych lub ulicznych (takich
samych jak na ul. Szczecińskiej),
zamontowanie 2 kompletów
kamiennych (betonowych stołów i
ławek do gry w szachy,
zamontowanie 2 szt. koszy na
odchody psie.

35. GB0047 Budowa kamiennego
kręgu wraz z
nasadzeniami

Zbieg ulic: Olsztyńskiej i
Budowa repliki kamiennego
Przeskok, teren społecznego orlika kręgu jako uzupełnienia
infrastruktury sportoworekreacyjnej.

70 000,00

10 000,00

JAKUBSKIE-MOKRE
36. JM0103 Rewitalizacja placu zabaw Ul. Świętopełka przy fontannie
przy ul. Świętopełka

Na osiedlu Mokre brakuje dużego
nowoczesnego placu zabaw. Przy
ul. Świętopełka przy fontannie

150 000,00

znajduje się zaniedbany trawiasty
plac zabaw, na którym znajdują
się 2 zespoły huśtawek i mini
karuzela. Z racji
nieuporządkowanego charakteru
plac często staje się miejscem
konsumpcji alkoholu klientów
pobliskiego sklepu. Celem
projektu jest urządzenie przy ul.
Świętopełka nowoczesnego
ogrodzonego placu zabaw z
bezpieczną nawierzchnią i dużą
liczbą urządzeń służących
zabawie i edukacji. Duża
powierzchnia terenu umożliwia
zainstalowanie wielu urządzeń:
(piaskownicy, huśtawek, karuzel,
torów sprawnościowych,
pomostów, zjeżdżalni itp.).
Koncepcja rewitalizacji ma na
celu upodobnienie placu zabaw do
placów znajdujących się w parku
przy ul. Bydgoskiej i na Starówce
w Piernikowym Miasteczku. W
pobliżu znajduje się ciesząca się
popularnością siłownia
zewnętrzna. Po rewitalizacji placu
zabaw teren przy ul. Świętopełka
mógłby stać się miejscem

odpoczynku rodzin z małymi
dziećmi. Wystarczająca odległość
od najbliższych bloków oraz fakt
istnienia w tym miejscu od wielu
lat placu zabaw nie powodowały
uciążliwości dla okolicznych
mieszkańców. Ponadto z placu
mogłyby korzystać dzieci z
Przedszkola Miejskiego nr 7
(odległość około 150m) i dzieci
nie musiałyby przekraczać żadnej
ulicy. Duża liczba okolicznych
bloków zamieszkałych przez
wiele rodzin z dziećmi uzasadnia
rewitalizację placu.
37. JM0106 Parking dla ul. Staszica

Koniec ulicy Staszica, przy
przystanku tramwajowym

Winnica 41-43 a Winnica 44-45
38. JM0107 Budowa schodów
łączących ul. Winnica z
ul. Lubicką zlokalizowaną
pomiędzy 41-43 a
Winnica 44-45

Budowa parkingu, wyłożonego
kostką brukową, postawienie 3
latarni LED oraz kamery
miejskiego monitoringu.

110 000,00

Budowa schodów łączących ul.
Winnica z ul. Lubicką
zlokalizowaną pomiędzy 41-43 a
Winnica 44-45.

500 000,00 Realizacja
uzależniona od
możliwości
wykupienia
części gruntów
oraz uzyskania
zgody na wycinkę
15 drzew.
Przeanalizować

możliwość
wykonania jako
ścieżki górskiej.
39. JM0109 Usunięcie drzew topoli Mieszaniec Europejski,
wzdłuż ekranu
dźwiękochłonnego przy
Trasie Średnicowej na
odcinku od ul.
Grudziądzkiej do ul.
Łąkowej w ilości 7 szt.

Teren zieleni na wysokości
budynków Sczanieckiego, między
ekranem dźwiękochłonnym a
parkingiem SM Kopernik.

Usunięcie 7 szt. drzew topoli Mieszaniec Europejski, na
wysokości budynków
Sczanieckiego, między ekranem
dźwiękochłonnym a parkingiem
SM Kopernik.

Zespół Szkół Inżynierii
40. JM0110 Zagospodarowanie
przestrzeni wokół Zespołu Środowiska, ul. Batorego 43/49
Szkół Inżynierii
Środowiska do celów
rekreacyjno-sportowych
dla uczniów i
mieszkańców osiedla
Mokre

Projekt zakłada montaż siłowni
zewnętrznej (11 stanowisk) oraz
zewnętrznych stołów do gry w
ping ponga i do gry w piłkarzyki.
Obiekty zostaną umieszczone
przy zmodernizowanym stadionie
szkoły. Ponadto na terenie
zielonym wokół budynku zostanie
wymienione ogrodzenie oraz
rozmieszczone ławki, kosze na
śmieci, oświetlenie zewnętrzne
typu LED. Obok istniejącego
oczka wodnego powstanie altana
oraz zewnętrzne stoły do gry w
szachy.

41. JM0111 Modernizacja placu zabaw Ul. Łąkowa 13

W miejsce dotychczasowego

2 500,00

215 000,00

60 000,00

przy Szkole Podstawowej
nr 6

placu zabaw zrobionego z
elementów drewnianych, często
niszczonych przez wandali nocą
lub próchniejących pod wpływem
temperatury i opadów, wykonanie
z materiałów metalowych wież,
huśtawek, drabinek, zjeżdżalni,
mostków i innych elementów
dających gwarancję
bezpieczeństwa i trwałości.
Wymiana podłoża z piaszczystego
na nawierzchnię syntetyczną,
bezpieczną i o niskim koszcie
utrzymania. Plac mieści się na
terenie Szkoły Podstawowej nr 6 i
istnieje możliwość, aby dzieci z
osiedla po zajęciach szkolnych
mogły korzystać z placu zabaw.
Byłoby to miejsce rekreacji dla
rodziców z małymi dziećmi.
Szkolne boiska sportowe są
dostępne dla mieszkańców
natomiast z powodów częstych
napraw i konserwacji plac zabaw
jest zamykany, aby nie zagrażał
bezpieczeństwu użytkowników.

KASZCZOREK
42. K0048 Skwer ryb Wisły i Drwęcy Toruń - Kaszczorek - przy boisku

Dostawa i montaż 2 figur ryb

60 000,00

43. K0050 Zielony labirynt
edukacyjny

osiedlowym między ulicami
Gościnną a Na Przełaj, wzdłuż
ogrodzeń boiska i placu zabaw
(patrząc od strony ul. Gościnnej),
miejsce wskazane precyzyjniej w
załączniku

występujących w Wiśle i Drwęcy,
wykonanych z tworzywa
sztucznego o długości 3500 i
3000 mm, dostawa i montaż 2
ławek z oparciami, dostawa i
montaż toalety przenośnej,
organizacja przestrzeni tak, by
przypominała dno rzeki
(nawiezienie piasku rzecznego i
pojedynczych kęp wysokiej
trawy), ścieżka z kamieni
prowadząca do ławek, oczko
wodne z tworzywa sztucznego
wypełnione samą ziemią i
roślinami wodnymi (obszar
zagospodarowania terenu ok. 15 x
15 m).

Toruń, Kaszczorek dz. nr 117/3
obr. 61

Stworzenie naturalnego labiryntu
edukacyjnego. Dominującym
materiałem będą: krzewy
9wierzba), zioła, kwiaty, rośliny
owocowe, częściowo konstrukcje
drewniane dla roślin
owocujących. W labiryncie znajdą
się tablice informacyjne o
poszczególnych roślinach, ich
morfologii, botanice, a także
działaniu i wykorzystaniu w

145 000,00

kuchni i ziołolecznictwie. labirynt
powstanie na powierzchni ok. 0,3
ha i będzie dostępny dla każdego.
44. K0051 Rozbudowa leśnej ścieżki Kaszczorek - obszar leśny, działka Rozbudowa ścieżki zdrowia o
zdrowia w Kaszczorku
nr 2012/6 (własność Nadleśnictwo dodatkową aleję spacerowoDobrzejewice)
biegową o długości ok. 600
metrów na obszarze leśnym,
działka nr 2012/16 oraz kompleks
urządzeń do ćwiczeń. Projekt
zakłada też zamontowanie przy
alejkach ławek z bali
drewnianych, zakotwiczonych w
gruncie ora koszy na śmieci. dla
dbałości o czystość tego obszaru i
stan ścieżek spacerowobiegowych projekt przewiduje
zawarcie rocznej umowy z firmą
zajmującą się takimi usługami
oraz firmą ochroniarską.

150 000,00

Ul. Gościnna (Kaszczorek)

120 000,00

45. K0052 Rozbudowa placu zabaw
przy ulicy Gościnnej w
Kaszczorku

Rozbudowa istniejącego placu
zabaw i siłowni plenerowej:
powiększenie istniejącego
linarium, dobudowanie urządzeń
zabawowych dla dzieci
najmłodszych, rozbudowa siłowni
plenerowej o nowe urządzenia do
ćwiczeń.

46. K0053 Skatepark w Kaszczorku

Toruń - Kaszczorek - przy boisku i
osiedlowym placu zabaw: między
ulicami Gościnną a Na Przełaj, od
strony ulicy Gościnnej - działka
253/24

Budowa skateparku wraz z
urządzeniami do uprawiania
sportów wrotkarskich,
utwardzeniem terenu,
zamontowaniem 2 lamp
drogowych LED, a także
posadzeniem 20 drzew iglastych.

160 000,00

Działka nr 603/9
47. O0068 Wykonanie nowej
nawierzchni z kostki
polbruk wjazdu pomiędzy
budynkami Czarnieckiego
3-7, Grudziądzka 32-36,
Rynek Wełniany 1-3,
poszerzenie drogi
wewnętrznej wokół placu
wraz z wykonaniem
nawierzchni i miejsc
postojowych, wykonanie
nowej nawierzchni
chodników wokół
budynków i na terenie
zielonym

Zakres projektu: - wykonanie
nowej nawierzchni z kostki
betonowej wokół budynków o
powierzchni ok. 825 m²; wykonanie nowych chodnikówprzejść przez teren zielony z
kostki betonowej o powierzchni
ok. 102 m²; - wykonanie nowych
chodników wokół budynków z
kostki betonowej o powierzchni
ok. 495 m²; - wykonanie
trawników o powierzchni ok.
1650 m² - wykonanie
dokumentacji projektowej

250 000,00 Zakres zadania
został zmieniony
w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

Ul. Wybickiego 19-19C, 21-21C
48. O0072 Wymiana nawierzchni
asfaltowej ul. Wybickiego w Toruniu
od ul. Wiązowej przez
Wybickiego 19-19C do

Wymiana nawierzchni asfaltowej
ul. Wybickiego, od ul. Wiązowej
przez Wybickiego 19-19C do
ulicy Wiązowej.

500 000,00

OGÓLNOMIEJSKIE

ulicy Wiązowej
49. O0076 Boisko wielofunkcyjne

Zbieg ulic Iwanowskiej i
Prűfferów; na części działki nr 626
w obrębie geodezyjnym 70,
jednostka ewidencyjna 046301_1
(Toruń)

W wyniku planowanych robót
budowlanych miałoby powstać
boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej z
wyznaczonymi
pełnowymiarowymi polami do
gry w piłkę ręczną lub futsal (1
pole), koszykówkę (2 pola),
siatkówkę (2 pola), wraz z
wyposażeniem w potrzebne
sprzęty (bramki, kosze, siatki,
słupki itp.). Ponadto
proponowany projekt zakłada
elementy małej architektury, takie
jak ławki, kosz na śmieci, stojaki
rowerowe. Projektowana
inwestycja zalicza się do I
kategorii geotechnicznej. Dla
osób korzystających z obiektu
będzie zapewniona wystarczająca
ilość miejsc postojowych na
istniejącym parkingu znajdującym
się na sąsiedniej działce nr 616.
Układ drogowy pozostaje bez
zmian. Przedmiotowy teren jest
nieogrodzony i stanowi nieużytek
porośnięty nieuporządkowaną

370 000,00

roślinnością. Dla potrzeb
inwestycji konieczna będzie
również wycinka kilkudziesięciu
drzew wg inwentaryzacji zieleni.
W celu dostosowania do
otaczającego krajobrazu
należałoby zastosować ciemną,
stonowaną kolorystykę
ogrodzenia oraz elementów małej
architektury, dzięki czemu obiekt
wtopi się w otaczającą zieleń.
50. O0188 Zrozumieć media warsztaty dziennikarskie
dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i
ostatnich klas
gimnazjalnych miasta
Torunia

Toruń.

Warsztaty dziennikarskie dla
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i ostatnich
klas gimnazjalnych miasta
Torunia w 6 cyklach po 5 godzin.
(do opisu: organizacja 30 godz.
warsztatów podzielonych na 6
cykli po 5 godzin).

45 000,00 Nastąpiła zmiana
lokalizacji, w
uzgodnieniu z
projektodawcą.

51. O0309 Budowa śmietników oraz
śmietników na odchody
zwierzęce wzdłuż ul.
Fasolowej

Ul. Fasolowa.

Budowa śmietników oraz
śmietników na odchody zwierzęce
wzdłuż ul. Fasolowej.

4 000,00

52. O0310 Wybieg dla psów wraz z
uporządkowaniem terenu
zielonego wokół

Teren zielony między ul.
Słoneczną (za przystankiem
autobusowym) a ul. Chmielną

Urządzenie wybiegu dla psów z
ogrodzeniem, wydzieloną strefą
dla małych psów, piaskownicą do
utrzymania czystości, koszami na

100 000,00

odpady, ławkami dla właścicieli i
nasadzeniami zieleni w otoczeniu.
Uporządkowanie terenu zielonego
- usunięcie zanieczyszczeń,
postawienie ławek, kosza na
śmieci.
53. O0319 Twierdza Toruń - system
informacji fortecznej

Zachowane obiekty
dziewiętnastowiecznej Twierdzy
Toruń

Przedmiotem projektu jest
wykonanie miejskiej, internetowej
platformy informacyjnej,
poświęconej Twierdzy Toruń jednego z najlepiej zachowanych
zespołów XIX wiecznej pruskiej
architektury obronnej. Integralną
częścią jest aplikacja mobilna,
umożliwiająca identyfikację
poszczególnych obiektów w
terenie. W skład tejże platformy
wchodziłyby: - strona
internetowa, z opisem obiektów,
ich adresem i danymi GPS; aplikacja na urządzenia mobilne
umożliwiająca identyfikację na
podstawie umieszczonych w
pobliżu obiektów tabliczek z
kodami QR; - umieszczenie
kodów QR na istniejących oraz
tworzonych w ramach innych
projektów miejskich tablicach

35 000,00

informujących o dziedzictwie
historycznym Torunia; - trasy
turystyczne umożliwiające
zorganizowane zwiedzanie
poszczególnych elementów
twierdzy, przygotowane z
uwzględnieniem aspektów
historycznych jak również
zróżnicowane czasowo i
technicznie, z możliwością
rozpoczęcia zwiedzania w
dowolnie wybranym punkcie.
Jako baza kartograficzna posłuży
Geoportal Miasta Torunia.
Warunkiem jest kompatybilność
map z urządzeniami mobilnymi i
aplikacją Toruń Porusza, będącą
bazą pod aplikację mobilną.
54. O0325 Sterylizacja 150
toruńskich kotów wolno
żyjących

Miasto Toruń

Celem zadania jest
przeprowadzenie sterylizacji 150
kotów wolnożyjących (w tym 120
kotek) na terenie miasta Torunia.
Skutkiem akcji sterylizacji będzie
regulacja nadpopulacji kotów
miejskich, zmniejszenie ogólnej
liczby bezdomnych kotów w
mieście, kontrola ich liczbypozwalająca na naturalną ochronę

25 000,00

przed gryzoniami ,oraz poprawa
komfortu życia mieszkańców.
Teren miasta zamieszkują wolno
żyjące koty miejskie. Stanowią
one wspólne dobro wszystkich
mieszkańców miasta i muszą być
traktowane jako trwały i pożądany
składnik krajobrazu miasta. 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. Niekontrolowany
rozród prowadzi do powstania
nadpopulacji. Koty w zbyt dużej
liczbie są uciążliwe dla
mieszkańców miasta
(zanieczyszczone okolice
domostw ludzkich – piwnice,
klatki schodowe, place zabaw,
parki, skwery), powodują
niezadowolenie społeczne, które
prowadzi do skarg do
administratorów wspólnot,
spółdzielni mieszkaniowych i
instytucji państwowych oraz
niehumanitarnych działań
naruszających Ustawę z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt; nadpopulacja kotów
przyczynia się również do
przepełnienia Schroniska
Miejskiego w Toruniu. Wolą
autora projektu jest ,aby zadanie
zostało wykonane przez OPP z
Torunia.
55. O0326 LuxFest vol. 2 - edycja
specjalna Mikołajkowa

Toruń - Hala Toruń Arena, ul.
Generała Józefa Bema 73-89

LuxFest vol. 2 - edycja specjalna
Mikołajkowa. LuxFest jest
wydarzeniem muzycznym
organizowany od 2012 roku,
którego pomysłodawcą jest
Robert „Lica” Fridrich i zespół
Luxtorpeda. Cztery poprzednie
edycje odbyły się w Poznaniu w
hali Arena i uczestniczyło w nich
łącznie niespełna 15 000 osób. W
roku 2016 jest planowana już
piąta edycja LuxFestu w
Poznaniu. Ponadto w 2015 roku, 6
grudnia odbyła się pierwsza
mikołajkowa edycja LuxFestu w
Toruniu, cieszyła się ona
ogromnym zainteresowaniem,
ponieważ darmowe wejściówki
rozeszły się w niespełna 30 minut.
Nauczeni zeszłorocznym

350 000,00

doświadczeniem drugą edycję – 9
grudnia 2016 roku planujemy
zorganizować w obiekcie o wiele
większym, czyli Toruń Arenie
aby uniknąć sytuacji braku
wejściówek. Oprócz koncertów
najbardziej znanych polskich
artystów. LuxFestowi towarzyszy
strefa LuxArt, jest to szereg
warsztatów przeznaczony dla
najmłodszych. W skład tej strefy
wchodzą między innymi:
warsztaty plastyczne, kącik
zabaw, warsztaty radiowe itp.
Sobota - 09.06.2017 r – Arka
Noego, Zeus & live band,
Organek, Dawid Podsiadło,
Luxtorpeda, TSA Przewidziana
jest również strefa LuxArt w
której będzie wiele atrakcji dla
najmłodszych, między innymi: –
warsztaty malarskie prowadzone
przez studentów UMK –
warsztaty rzeźbiarskie
prowadzone przez studentów
UMK – warsztaty prowadzone
przez aktorów teatru Baj
Pomorski – warsztaty radiowe
prowadzone przez Radio Sfera –

Stoisko Młyna Wiedzy – i wiele,
wiele innych
56. O0330 Zdrowie i ekologia na
Barbarce

Osada Leśna na Barbarce, ul.
Przysiecka 13, 87-100 Toruń

Zadanie ,,Zdrowie i ekologia na
Barbarce” polegać będzie na
organizacji imprezy plenerowej
dla dzieci z toruńskich placówek
oświatowych. Zostanie ona
zorganizowana w czerwcu 2017 r.
na terenie Osady Leśnej na
Barbarce i trwać będzie ok. 3-4
godzin. W pikniku weźmie udział
10 klas. Celem imprezy jest
popularyzacja zdrowego trybu
życia oraz podniesienie poziomu
świadomości dzieci młodzieży na
temat: zagrożeń środowiska
przyrodniczego i ich wpływu na
zdrowie człowieka. Na czas
pikniku przygotowanych zostanie
10 stanowisk. Znajdą się wśród
nich stanowiska dotyczące: zdrowego odżywiania, - porad
dietetycznych, - aktywności
fizycznej, - profilaktyki chorób
cywilizacyjnych - opakowań i
odpadów opakowaniowych,
wpływu opakowań na zdrowie
człowieka, - zanieczyszczenia

powietrza, - zanieczyszczenia
wód, - produkcji energii, - hałasu,
- elektroodpadów i ich wpływu na
środowisko i zdrowie człowieka,
Impreza uatrakcyjniona zostanie
również obecnością trenerów
sportowych, którzy pomogą
uczestnikom zapoznać się z
różnymi dyscyplinami sportu oraz
pokazami sportowymi. Planuje się
również obecność dietetyka, który
pomoże zainteresowanym osobom
skorygować błędy żywieniowe.
Podczas wydarzenia będą miały
miejsce liczne zabawy i gry
sportowe – zachęcające uczniów
do uprawiania aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu.
Odbędą się również utrzymane w
temacie przewodnim imprezy
zabawy i konkursy z nagrodami
prowadzone ze sceny.
57. O0336 Festiwal Improwizacji
Teatralnej "JO!"

Centrum Kultury Dwór Artusa

Projekt obejmuje pełną realizację
trzydniowego festiwalu, czyli: Wynajem przestrzeni i pełną
obsługę techniczną przez Centrum
Kultury Dwór Artusa, załączam
oświadczenie instytucji -

40 000,00

Honoraria i noclegi dla artystów
oraz prowadzących warsztaty Budżet na promocję wydarzenia Wszelkie materiały festiwalowe od identyfikatorów po dekoracje
sceny - Zapewnienie artystom
komfortowych warunków - m.in.
catering, napoje
58. O0337 Wiosną krokusy zamiast
psich kup!

Cały Toruń, trawniki przy
głównych ciągach
komunikacyjnych.

Wiosną w Berlinie większość
trawników odsłania nie tylko
pozimowe śmieci, ale i piękne
kwiaty. W Toruniu pojawiają się
się po zimie głównie psie kupy i
śmieci. Kwiaty sadzą tylko
mieszkańcy. Prosimy o zakup 100
tysięcy cebul krokusów i
obsadzenie nimi trawników wokół
najważniejszych ciągów pieszych
w Toruniu lub węzłów
przesiadkowych. Chcemy, żeby
następne wiosny w Toruniu były
mniej pod znakiem psiej kupy!

65 000,00

59. O0350 Muzyczne Ferie

CKK Jordanki

W ramach tego projektu chcemy
zaproponować dzieciom
zróżnicowane formy spędzenia
czasu wolnego w okresie
pierwszego tygodnia szkolnych
ferii zimowych. Zajęcia

50 000,00

dedykowane są dla dzieci w
wieku 6 - 12 lat. Odbywać się one
będą w Sali Prób CKK Jordanki.
Elementem głównym i scalającym
spotkania będzie muzyka, do
której dołączone będą inne
dziedziny sztuki, m.in. plastyka,
taniec, teatr. 30.01.2017r. poniedziałek - zajęcia muzycznoplastyczne; np. tworzenie prac
plastycznych, różnymi
technikami, inspirowanych
muzyką, 31.01.2017r. - wtorek zajęcia muzyczno-ruchowe;
zabawy muzyczne, rytmiczne,
umuzykalniające, 1.02.2017r. środa - muzyczno-taneczne;
elementy tańca ludowego,
klasycznego, stepowania,
2.02.2017r. - czwartek muzyczno-teatralne; elementy
pantominy, wyrażanie ruchem
emocji wywołanych muzyką,
zabawy wokalne, 3.02.2017r. piątek - budowanie instrumentów
muzycznych z materiałów
recyklingowych, Ćwiczenia
rytmiczno-ruchowe mają
przyczynić się do wykształcenia u

dzieci dyscypliny, koncentracji,
przystosowania się do pracy w
zespole oraz wpłynąć korzystnie
na rozwój psychiczny i fizyczny
dziecka. Zajęcia te pokażą
dzieciom muzykę od zupełnie
innej strony, a także wpłynie na
kształtowanie zdolności i
rozwijanie umiejętności. Ważnym
aspektem prowadzonych zajęć
jest możliwość bliskiego kontaktu
z muzyką w czasach kiedy
wyprowadzona została z
programów nauczania szkól
ogólnokształcących i zapewnienie
edukacyjnej rozrywki.
60. O0352 SymfoNoc

Centrum Kulturalno-Kongresowe
"Jordanki"

SymfoNoc ma być wydarzeniem,
mającym na celu zaprezentowanie
w pełni możliwości zarówno BigBandu Toruń, toruńskich
zespołów kameralnych oraz
Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej, jak i obiektu CKK
Jordanki. Dodatkowo wszystko
ma odbywać się w godzinach
wieczornych i nocnych
wprowadzając widza i słuchacza
w odpowiedni nastrój. SymfoNoc

110 000,00

będzie nie tylko koncertem ale
także formą zwiedzania i
porównywania akustyki
poszczególnych wnętrz CKK
Jordanki skierowane dla całych
rodzin. Na poszczególnych salach
będzie prezentowana muzyka
różnych epok. Do tej pory nie
było możliwości zaprezentowania
jednocześnie muzyki na
wszystkich salach CKK Jordanki.
Wydarzenie zaplanowane na 30
kwietnia 2017 znakomicie
rozpocznie „majówkę”. W
wydarzeniu mogłoby wziąć udział
nawet 900 osób. Wydarzenie
rozpocznie się o godzinie 20:00
koncertem na Scenie Plenerowej
Big-Bandu Toruń. Od godziny
21:00 zainteresowane osoby będą
mogły przejść do Sali Kameralnej
gdzie zaprezentują się w
piętnastominutowych występach
toruńskie zespoły kameralne Kwartet Smyczkowy TOS i
Toruński Kwartet Dęty Blaszany
oraz Toruński Kwintet Dęty.
Zagrają utwory z epoki baroku
oraz klasycyzmu. Od godziny

22:00 na Sali Koncertowej
rozpocznie się koncert TOS. W
pierwszej części koncertu
zaprezentuje utwory z epoki
romantyzmu, zaś w drugiej utwór
XX wieczny. Po przerwie
Orkiestra zagra najpopularniejsze
i lubiane utwory muzyki
filmowej.
61. O0358 Ośrodek wsparcia św.
Jana Chrzciciela w
Toruniu, działający na
rzecz dorosłych osób
niepełnosprawnych i
wymagających wsparcia

Zespół Szkół nr 26 w Toruniu

Utworzenie ośrodka wsparcia św.
Jana Chrzciciela w Toruniu
adresowanego do osób z różnym
stopniem sprawności umysłowej
lub fizycznej, w różnym wieku,
którzy pochodzą ze środowisk
zagrożonych patologią i
marginalizacją.

115 000,00

Ul. Klonowa - odcinek od ul.
62. O0360 Modernizacja ul.
Klonowej na odcinku od Skłodowskiej-Curie do kładki nad
ul. Skłodowskiej-Curie do rurami ciepłociągu
kładki nad rurami
ciepłociągu

Modernizacja ulicy
uwzględniająca: remont chodnika
i budowa ściezki rowerowej,
poprawa nawierzchni dla
pojazdów samochodowych,
zwiększenie oświetlenia,
ustawienie znaków drogowych i
koszy na śmieci.

533 000,00

63. O0362 Dłoń w dłoń - zajęcia
rozwijające kompetencje

Organizacja cyklu ok. 20-30 godz.
zajęć skierowanych do dzieci i

125 000,00

Toruń

społeczne dla osób z
autyzmem i zespołem
Aspergera

dorosłych z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu.

64. O0363 Festiwal "ToruńFest"

Bulwar Filadelfijski, okolice
Mariny

Zorganizowanie festiwalu, na
którym zostaną zaprezentowani
artyści związani z Toruniem:
zespoły muzyczne, plastycy,
autorzy książek, animatorzy,
performerzy oraz każda grupa lub
osoba chcąca zaprezentować
swoją działalność.

60 000,00

65. O0364 Remont boksów z
wybiegami dla psów

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3

Remont ciągu 9 boksów z
wybiegami, w których przebywa
ok. 5-60 psów. Remont
przewiduje: wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej w boksach,
zainstalowanie mat grzewczych w
legowiskach, co uniemożliwi
psom dewastację ogrzewania
(dotychczas były to panele
zamocowane na ścianie), naprawę
murków i nową wylewkę na
wybiegach oraz wymianę siatek
na okratowanie.

100 000,00

66. O0366 Odpoczywaj w lesie

Kompleks leśny lasów
bielawskich, pomiędzy osiedlami:
Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i

Zaplanowanie ścieżek pieszych,
biegowych i tras rowerowych,
ewentualnie konnych, z

400 000,00

67. O0368 Toruń czyta - sieć
punktów do wymieniania
książek

Kaszczorek, położony w
bezpośrednim sąsiedztwie miasta,
wzdłuż ulic: Olimpijska i Leśny
Trakt

lokalizacją urządzeń
infrastruktury (ławki, kosze na
śmieci, siłownia, miejsce postoju
pojazdów, tablice edukacyjne i
kierunkowe) z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych.
Wstępny plan w oddziałach
leśnych: 4, 5, 6, 7 zakłada
wykonanie ścieżek o szerokości
1,5 m na długości ok. 2000 mb.
(3000 mkw.) oraz o szerokości
przeciętnej 3 m - dla zachowania
możliwości wykonywania prac
leśnych i odśnieżania-na długości
ok. 2000 mb. (6000 mkw.).
Wykonanie będzie polegało na
utwardzeniu ścieżek i tras,
zbudowaniu 1 siłowni oraz
postawieniu 6 ławek i 6 koszy.
Siłownia musi być zlokalizowana
na obrzeżu lasu, na gruncie
należącym do GMT, poniewaz
lokalizowanie tego typu obiektu w
lesie wymagałoby zmiany
przeznaczenia gruntu.

1. Plac Rapackiego (między
przystankiem tramwajowym a
autobusem) 2. Bema (w okolicy

Zaprojektowanie, wykonanie oraz
ustawienie w wyznaczonych
miejscach w przestrzeni

30 000,00

68. O0369 BiblioSFERA - miejsce
twórczych spotkań

siłowni zewnętrznej) 3. Park
Bydgoski 4. Wrzosy (róg ul.
Kwiatowej i Szosy Chełmińskiej)
5. Gagarina (w okolicy przystanku
autobusowego/tramwajowego koło
Uniwersytetu) 6. Dworzec
Wschodni 7. Rubinkowo (ul.
Piskorska) 8. Bielawy (przy
przystanku końcowym, koło CH
Bielawy) 9. Park Glazja (obok
siłowni zewnętrznej) 10. w pobliżu
Domu Muz przy ul. Poznańskiej

publicznej półek na książki do
swobodnej wymiany książek w
ramach idei bookcrossingu. Półki
powinny być zabezpieczone przed
deszczem i śniegiem (zamykane
drzwiczki z szybą). Cała
konstrukcja powinna być
wykonana z drewna lub metalu, a
projekt powinien nawiązywać do
toruńskich tradycji (np.
nawiązując do muru pruskiego lub
gotyku). Działania: projekt półek
na książki, wykonanie półek na
książki, ustawienie we
wskazanych lokalizacjach,
promocja, ulotki).

Wybrane Filie Biblioteczne
Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu

Organizacja warsztatów dla
różnych grup odbiorców (dzieci i
młodzieży, dorosłych, seniorów):
pisania opowiadań i bajek,
projektowania i pielęgnacji
działek oraz zieleni na balkonach,
tworzenia gier planszowych, tańca
współczesnego, decoupage,
modelarskich, spotkania autorskie
ze znanymi pisarzami, warsztaty
międzykulturowe i
międzypokoleniowe, w tym

50 000,00

warsztaty kulinarne, warsztaty dla
osób niepełnosprawnych. Celem
projektu jest regularna
aktywizacja społeczno-kulturalna
mieszkańców Torunia.
69. O0370 Historyczne wakacje i
ferie dla dzieci i
młodzieży z Torunia

Toruń - wszystkie jego dzielnice

Tygodniowy turnus dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów,
którzy będą mieli okazję w
ciekawy sposób poznać historię
regionu i miasta. Zajęcia w
okresie wakacji (4 tury po 15 osób
w każdej z trzech grup
wiekowych, 45 osób na turnus)
oraz ferii zimowych w 2017 r.

80 000,00

70. O0374 Wybieg dla psów

Rydygiera - tereny zielone,
przyległe do Fortu "Sobieski"

Urządzenie ogrodzonego wybiegu
dla psów z wydzieloną strefą dla
małych psów, zamontowanie 2
koszy z dystrybutorami
woreczków na psie odchody,
ławek parkowych dla właścicieli,
koszy na śmieci, psich toalet.

40 000,00

Ul. Legionów 49 do Kołłątaja 4.
71. O0375 Remont ulicy od
Legionów 49 do Kołłątaja
4, ulica bez nazwy

Wymiana istniejącej nawierzchni
asfaltowej na nową.

605 000,00

Wyznaczony obszar,
72. O0376 "Nadzieja" - otwarty
rehabilitacyjny plac zabaw zlokalizowany na terenie
dla dzieci z
Hospicjum Nadzieja

Wybudowanie integracyjnego
placu zabaw z przyrządami
dedykowanymi dla dzieci

180 000,00

niepełnosprawnością przy prowadzonego przez Fundację
Hospicjum dla Dzieci
Społeczno-Charytatywną Pomoc
Nadzieja
Rodzinie i Ziemi w Toruniu, ul.
Włocławska 169 B, 87-100 Toruń

niepełnosprawnych będących pod
opieką Hospicjum Nadzieja oraz
innych dzieci zamieszkałych w
Toruniu (założenie integracyjne,
plac dla dzieci z
niepełnosprawnością i bez).
Urządzenia na placu zabaw
(przykładowe): huśtawka (z
podjazdem na wózek), huśtawka
dwuosobowa, karuzela z
podjazdem na wózek inwalidzki,
bocianie gniazdo, zestaw
zabawowy z podjazdem na wózek
inwalidzki, huśtawki wahadłowe,
ścianka wspinaczkowa, ławka z
oparciem (3 szt.), powierzchnia
bezpieczna.

73. O0377 Namioty wyklętych koncert patriotyczny

Rynek Staromiejski w Toruniu

Organizacja wydarzenia o
charakterze historycznym i
upamiętniającym żołnierzy
wyklętych z wystawą tematyczną,
stoiskiem z literaturą, prezentacją
multimedialną, żołnierska
grochówką, występami grup
rekonstrukcyjnych, koncert
znanych wykonawców.

100 000,00

74. O0380 Stary Kaszownik jak
nowy

Osiedle Przy Kaszowniku, Rynku
Wełnianym, Czarnieckiego.

Wymiana nawierzchni ulic i
chodników, wykonanie miejsc

690 000,00

działki 636/35, 636/20 obręb 10

parkingowych w rejonie ulic: Przy
Kaszowniku 9-21, Przy Rynku
Wełnianym 5-13, Czarnieckiego
2-2b, Jagiellońska 21-23.

75. O0381 Naucz się ratować! Kursy Toruń.
pierwszej pomocy dla
mieszkańców Torunia

Kursy dla mieszkańców Torunia z
zakresu pierwszej pomocy
udzielanej dzieciom i dorosłym.
Podczas kursów wykorzystany
będzie specjalistyczny sprzęt
m.in. fantomy, rany pozoracyjne,
szkoleniowy defibrylator AED.

45 000,00

76. O0382 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

Montaż widocznych z daleka,
aktywnych, intensywnie
oświetlonych (np. Diodami LED)
znaków D6 (przejście dla
pieszych oraz dodatkowego
oświetlenia na wszystkich 6
przejściach dla pieszych bez
sygnalizacji świetlnej.

420 000,00

77. O0387 Festiwal "Patrz pod nogi"

Starówka i Dolina Marzeń

Organizacja międzynarodowego
festiwalu tymczasowego graffitti
(wykonane kredą) na chodnikach.
Akcja informacja. Ufundowanie
nagrody.

150 000,00

78. O0389 Toruń dla fotomaniaków

Miejska instytucja kultury.

Wykonanie pracowni
fotograficznej w pełni
wyposażonej w sprzęt

80 000,00 Zmiana
lokalizacji, w
uzgodnieniu z

(oświetlenie, systemy tła, ekrany
doświetlające, podstawowe
elementy sztafażu takie jak
kanapa, fotel i ew. inne, namiot
bezcieniowy itp.). Pracownia
byłaby dostępna za niewielką
opłatą (50 zł za pierwsze 2 godz. i
30 zł za każda kolejną godzinę)
dla każdego fotografującego, któy
mógłby przyjść do niej z własnym
sprzętem, aby zrealizować swoje
pomysły.
79. O0390 Rewitalizacja alei łączącej Osiedle Na Skarpie - teren
ulicę Leonida Teligi z
częściowo Gminy Miasta Toruń i
pętlą tramwajową na ulicy częściowo spółdzielni
Olimpijskiej

wnioskodawcą.

Wymiana nawierzchni alei traktu spacerowego na kostkę
betonową kolor melanż kasztan.
Ustawienie ławek i koszy na
śmieci (16 ławek i 8 koszy).
Wymiana lamp oświetleniowych
trakt na lampy LED z
jednoczesnym zwiększeniem ich
ilości.

250 000,00 Zakres projektu
został
zmodyfikowany,
w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

Jest to kontynuacja projektu z
roku 2015, kiedy pieniądze
pozyskane z budżetu
partycypacyjnego pozwoliły na
zorganizowanie siłowni

140 000,00

PODGÓRZ
80.

P0069

Mini sportoworekreacyjne centrum
Podgórza II

Teren zlokalizowany obok boisk
sportowych i budynku Zespołu
Szkół nr 15 w Toruniu, ul.
Paderewskiego 5/11.

zewnętrznej oraz nowoczesnego
placu zabaw zlokalizowanego
obok boisk sportowych Zespołu
Szkół nr 15 w Toruniu. Jednak
teren wokół tej infrastruktury
wymaga gruntownego
uporządkowania, co w
poprzednim projekcie nie zostało
uwzględnione. Jest też tam
miejsce na większe
uatrakcyjnienie tego terenu zorganizowanie strefy gier dla
młodzieży i dorosłych. Obok
placu zabaw stanęłyby stoły
zewnętrzne do tenisa ziemnego i
ping ponga, piłkarzyki, stoły
zewnętrzne do gry w chińczyka,
warcaby i szachy. Wtedy
atrakcyjnie czas spędzać mogliby
tam mieszkańcy w każdym wieku.
Teren powinien zostać jeszcze
dobrze oświetlony oraz
zabezpieczony przed atakami
wandali, np. systemem
monitoringu.
81.

P0070

Podgórska Strefa Gier dla Teren Zespołu Szkół nr 15 w
Dzieci
Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11.

Celem projektu będzie
rozmieszczenie na terenie Zespołu
Szkół nr 15 w Toruniu (wokół

60 000,00 Celem projektu
będzie
rozmieszczenie

szkoły - jest to teren
ogólnodostępny) specjalnych
termoutwardzalnych naklejek,
które służyłby nie tylko jako
pomoce dydaktyczne, ale
umożliwiały dzieciom
organizowanie różnego rodzaju
zabaw, w czasie kiedy szkoła
będzie nieczynna. Naklejki
charakteryzują się wysoką
wytrzymałością i odpornością na
ścieranie, są kolorowe i mogą
stanowić dla dzieci niezwykłą
inspirację do zabawy oraz
zapewnić atrakcyjne spędzanie
wolnego czasu. Zostaną one
rozmieszczone w okolicy placu
zabaw oraz wokół terenu szkoły,
tak aby mogło z nich korzystać
jak najwięcej dzieci. Naklejki
umożliwiają twórczą zabawę, a
możliwości jest wiele... Realizacje
na stronie:
http://www.kreatywnestrefygier.pl
82.

P0075

Uratuj życie! Instalacja
zautomatyzowanego
defibrylatora
zewnętrznego (AED) w

Wyższa Szkoła Filologii
Hebrajskiej w Toruniu ul.
Poznańska 49

Projekt składa się z dwóch części.
Pierwsza część to zakup i
instalacja zautomatyzowanego
defibrylatora zewnętrznego

oznakowania
poziomego terenu
wokół Zespołu
Szkół nr 15 w
Toruniu, które
służyłby nie tylko
jako pomoce
dydaktyczne, ale
umożliwiały
dzieciom
organizowanie
różnego rodzaju
zabaw, w czasie
kiedy szkoła
będzie nieczynna.

6 000,00

Wyższej Szkole Filologii
Hebrajskiej oraz
przeszkolenie personelu z
pierwszej pomocy w
stanach nagłych z
użyciem defibrylatora
AED

83.

P0080

Nowoczesny plac zabaw
na Podgórzu

(AED) w Wyższej Szkole
Filologii Hebrajskiej w Toruniu
przy ulicy Poznańskiej 49. Druga
część zawiera zorganizowanie 5
godzinnego szkolenia wszystkich
pracowników oraz uczniów
Wyższej Szkoły Filologii
Hebrajskiej w Toruniu z pierwszej
pomocy w stanach nagłych z
użyciem defibrylatora AED.
Park przy ul. Parkowej

Plac zabaw w parku przy ulicy
Parkowej jest obecnie skromnie
wyposażony. Chcielibyśmy móc
lepiej wspierać rozwój
psychoruchowy dzieci w różnym
wieku. Ponadto część urządzeń
jest starych i niebezpiecznych.
Podłoże na placu jest tylko
częściowo syntetyczne co
sprawia, że dzieci wracają z placu
zabaw ubrudzone. Ponadto
podłoże syntetyczne jest
nawierzchnią bezpieczną.
Ponieważ plac znajduje się w
parku utrzymanie porządku ze
względu na spadające i gnijące
liście będzie łatwiejsze w
przypadku podłoża

120 000,00

syntetycznego. Planujemy
wyłożenie powierzchni
syntetycznej pod rozbudowaną
część oraz wzbogacenie placu o
nowe urządzenia tj.karuzela
tarczowa z kierownicą i
siedziskami, bujak na sprężynie,
zabawka walec, piramida linowa
aby . Zbliżony koszt: Podłoże
55,5 tyś zł, Karuzela tarczowa z
kierownicą i siedziskami 8 tys. Zł,
3 Bujaki na sprężynie 4,5 tys. Zł.
x 3 bujaki, Zabawka walec 5 tyś.
Zł., Piramida linowa 11 tyś. zł,
2latarnie – 16 tyś. zł.
84.

P0081

Psi park - pomysł walki
mieszkańców z
odchodami na skwerach,
chodnikach na Osiedlu
Podgórz

Przy ul. Drzymały/Andersa

W centrum Podgórza istnieje
olbrzymi problem z
nieczystościami po psach.
Budowa wybiegu dla psów (w
tym zakrzewienie terenu, montaż
koszy na psie odchody,
urządzenia do zabawy, ławki do
siedzenie itd.) pozwoliłaby
właścicielom spędzać czas z
czworonożnymi przyjaciółmi w
sposób atrakcyjny oraz
stanowiłaby szansę na zmianę
podejścia do sprzątania po psach.

72 000,00

85.

P0084

Modernizacja przystanku
autobusowego MZK

Poznańska, 284-284A, przystanek
autobusowy MZK "Zakłady
Drobiarskie"

Wykonanie nowej wiaty na
przystanku autobusowym MZK
linii 20 i 44 w kierunku centrum
miasta, wraz z dostosowaniem
otoczenia.

86.

P0085

Projekt i budowa
sygnalizacji przy ul.
Generała Andersa/Armii
Ludowej

Skrzyżowanie ul. Gen. Andersa i
Armii Ludowej

Projekt i budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu.

87.

P0086

W zdrowym ciele zdrowy Poznańska 280-282, działka
duch II część
Gminy Miasta Toruń nr 663 w
obrębie 63

Budowa siłowni zewnętrznej,
oświetlenia solarnego wraz z
lampami, grilla zabudowanego,
kosza do gry w koszykówkę oraz
ustawienie koszy na śmieci.

88.

P0087

Poprawa bezpieczeństwa
poprzez rozbudowę
monitoringu osiedla
Podgórz

Montaż 3 kamer obrotowych w
sieci monitoringu miejskiego.

210 000,00

Rewitalizacja boiska poprzez
wymianę nawierzchni oraz
montaż zestawu podstawowych
sprzętów do treningu na świeżym
powietrzu (przyrządy do ćwiczeń
nóg, orbitrek, ławki, prostownik,
twister wspomagający aktywność

155 000,00

Rondo Kuronia, Skrzyżowanie
Prufferów - Iwanowskiejoraz róg
Parkowa - Poznańska

14 000,00

380 000,00

90 000,00

RUBINKOWO
89.

R0075

Rubinkowo chce ćwiczyć: Teren pomiędzy wieżowcem na ul.
Przywracamy do łask
Rydygiera 19 a kościołem pw.
niszczejące boisko przy
Matki Bożej Królowej Polski
ulicy Rydygiera

stawów biodrowych, koła Tai
Chi).
90.

R0077

Planeta zabaw i rekreacji - Plac zabaw pomiędzy blokami
modernizacja i
przy ulicy Dziewulskiego 7,9 oraz
przebudowa placu zabaw ul. Działowskiego 10, osiedle
Rubinkowo II

Modernizacja istniejącego placu
zabaw: - wyłożenie nawierzchni
bezpieczną, gumową płytą typu
tartan; - wyposażenie placu w
nowe kolorowe narzędzia
posiadające wymagane atesty; budowa mini – fitnessu (tzw.
siłowni zewnętrznej dla dzieci) przebudowa boiska przynależnego
do placu zabaw (modernizacja
istniejącego boiska
koszykarskiego polegająca na
wymianie nawierzchni na
bezpieczną tartanową; wymiana
koszy na nowe, przystosowane
dla dzieci); - wyposażenie placu
zabaw w narzędzia rozwijające
myślenie i kreatywność dzieci
(np. Liczydło, gra „kółko i
krzyżyk”, „traf do celu”, tablice
do rysowania kredą)

91.

R0078

"Halikowe figlowisko" Teren Przedszkola Miejskiego nr
modernizacja placu zabaw 11, 87-100 Toruń,
Niesiołowskiego 4

Modernizacja istniejącego placu
zabaw: - wyposażenie placu
zabaw w nowe urządzenia
zabawowe, posiadające
wymagane atesty, takie jak: *

220 000,00

60 000,00

huśtawki wagowe - 2 szt. *
karuzela tarczowa z siedziskiem i
zabezpieczeniami, * pomost z
belką, * zestaw samochód, *
stoliki do piaskownicy - 2 szt., *
urządzenie sprawnościowewspinaczkowe, * bujaki
sprężynowe - 2szt.. - wyposażenie
placu zabaw w narzędzia
rozwijające myślenie i
kreatywność dziecka: * ścianka
liczydło, * domek wyposażony w:
gra kółko i krzyżyk, tablica do
rysowania, panel auto, panel rura,
ławeczka do siedzenia, * labirynt
- gra, konstrukcja przestrzenna
rozwijająca orientację w terenie,
wspomagająca naukę kolorów.
Zmodernizowany plac zabaw
będzie placem otwartym dla
wszystkich dzieci po godzinie
16tej w dni pracy przedszkola
oraz będzie ogólnodostępny przez
cały dzień w dni wolne.
92.

R0079

Ścieżka zdrowia z bieżnią Dziewulskiego 41B, Zespół Szkół
rekreacyjną
nr 31

Urządzenie ścieżki zdrowia na ok.
10 stanowisk ćwiczeniowych o
średnim stopniu trudności z
bieżnią rekreacyjną o długości

150 000,00

500 m a szerokości do 180 cm na
terenie ZS nr 31 w Toruniu.
Osiedle Rubinkowo - teren od
Siłownia zewnętrzna (przyrządy
strony południowo-zachodniej:
do ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki,
Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego prostowniki, twister, Tai Chi).
28

93.

R0081

Plac rekreacyjny dla
Dorosłych - siłownia
zewnętrzna

94.

R0082

Budowa nowoczesnego
Zespół szkół nr 8, ul.
boiska do gry w siatkówkę Łyskowskiego 28
plażową

Budowa boiska do gry w piłkę
plażową, postawienie stojaka na
min. 5 rowerów, 6 ławek na
betonowym cokole, ułożenie
kostki brukowej na drogach
prowadzących na boisko,
rekultywacja pasów zieleni
wzdłuż boiska ok.. 60 m kw.

95.

R0084

Plac rekreacyjny dla
dorosłych - siłownia
zewnętrzna

Budowa siłowni (orbitrek,
biegacz, wahadło, wioślarz,
rowerek, koła Tai-chi, Twister,
motylek, stepper, stojak na rowery
i ławka).

50 000,00

96.

R0086

Kolorowe podwórko Plac zabaw przy ul. Rakowicza 9
modernizacja placu zabaw
dla dzieci

Modernizacja placu zabaw:
montaż nowych urządzeń
(huśtawki, karuzele, zestawy
zabawowe, ważki, równoważnie),
montaż ławek.

60 000,00

RUDAK

Okolice budynku: Kasztanowa 31

40 000,00

100 000,00

97. RU0024 Oświetlenie

Toruń ul. Rudacka 57,57A-H

Budowa oświetlenia przy
posesjach na ul. Rudacka 57,57AH. Wykupiona część ulicy nie
została przebudowana w ramach
inwestycji przebudowy ulicy
Rudackiej w roku 2014/2105 po
budowie mostu gen. Zawackiej.
Oświetlenie ulicy poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego
(zwłaszcza pieszego w porze
nocnej) po nierównej, szutrowej
nawierzchni.

30 000,00

98. RU0028 Wykonanie podziemnej
sieci wodnej na terenie
Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych
w Toruniu

Toruń ul. Rudacka 149/151, obręb Wykonanie podziemnej sieci
69, działki: 20, 22, 30, 31, 32.
wodnej na terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. 100lecia Zakładów Mięsnych w
Toruniu w zakresie: - wykonanie
projektu zadania - wykonanie
podziemnej sieci wodnej PE DN
90 o długości 1500 mb wykonanie przyłącza PE DN 32
do granicy działki w ilości 167
szt. o łącznej długości 200 mb zabudowanie wodomi9erzy
skrzydełkowych w ilości 167 szt.
- wybudowanie studni w ilości 50
szt. - wykonanie geodezji po
wykonawczej

200 000,00

Rudak-Stawki, działka 101/3,
99. RU0030 Wykonanie części drogi
wewnętrznej nr 92 i 93,
droga 92 i 93, obręb 66
wybieg i toaleta dla psów
na części działki 101/3
oraz wykonanie miejsca z
urządzeniami stalowymi
do ćwiczeń na świeżym
powietrzu

100. RU0032 Nie dajmy o sobie
zapomnieć

Ul. Podgórska 17-19, działka nr
587, Rudak, okręg nr 67, obszar
ok. 2800 m kw.

Wykonanie części drogi
wewnętrznej nr 92 i 93 poprzez
wyłożenie kostką polbruk, wybieg
i toaleta dla psów na części
działki 101/3 (ogrodzony teren
starej, nieużytkowanej
przepompowni) oraz wykonanie
miejsca z urządzeniami stalowymi
do ćwiczeń na świeżym
powietrzu.

120 000,00

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego
niewysokim płotem wraz z
bramką Oświetlenie terenu
lampami typu LED 5 szt.
Rewitalizacja terenu zielonego:
wykonanie alejek żwirowych,
ustawienie ławek i koszy na
śmieci, usunięcie krzewów od
strony ul. Podgórskiej, nasadzenie
roślin niskopiennych na terenie,
poprawa murawy na boisku do
piłki nożnej Kącik dla
najmłodszych (piaskownica,
karuzela, zjeżdżalnia, huśtawka)
Kącik dla młodzieży (miniścianka
wspinaczkowa, wspinak linowy,
stół do gier edukacyjnych z
siedziskami) Bezpieczne podłoże

306 420,00

(piasek) Siłownia zewnętrzna na
ok. 5 stanowisk
101. RU0033 Przysiądźmy na chwilkę

Ul. Okólna od skrzyżowania z ul.
Podgórską do skrzyżowania z ul.
Łódzką

Dzielnica Rudak, ul. Strzałowa 1
102. RU0034 Remont łączącej,
wykonanej już częściowo do ul. Podgórskiej
ul. Strzałowej z ul.
Podgórską wraz z budową
chodnika, montażem
oświetlenia i elementami
kanalizacji deszczowej.
Posadzenie krzewostanu

Ustawienie przy ul. Okólnej od
skrzyżowania z ul. Podgórską do
skrzyżowania z ul. Łódzką na
całej długości wiat przy 4
przystankach autobusowych wraz
z wymianą ławek. Ustawienie
dodatkowych ławek wraz ze
śmietnikami na odcinku ul.
Okólnej - połączenie od ul.
łódzkiej i ul. Strzałowej, przy
chodnikach oraz odmalowanie
dotychczasowych przejść dla
pieszych. Naniesienie
dodatkowego przejścia dla
pieszych wraz z oznakowaniem
na ul. Okólnej na wysokości
parkingu miejskiego przy kościele
parafialnym.
Remont ul. Strzałowej od bloku
Strzałowa 1 do ul. Podgórskiej,
budowa chodnika oraz montaż
kanalizacji deszczowej i
oświetlenia na tej drodze.
Posadzenie krzewostanu w
granicach drogi i miejsc
parkingowych przy blokach

50 000,00

120 000,00

Strzałowa 1 i 3.

na miejscach
wydzielonych z
parkowania pojazdów
przy wybudowanym
parkingu przy bloku
Strzałowa 1 i 3
103. RU0035 Okólna 169: Winda dla
seniorów i osób
niepełnosprawnych

Ul. Okólna 169

Wykonanie dobudowy
zewnętrznej windy osobowej
hydraulicznej przystosowanej do
przewozu osób
niepełnosprawnych. Wykonanie
demontażu okien i parapetów w
ścianach zewnętrznych w miejscu
projektowanej windy. Wykucie
ścian zewnętrznych w celu
połączenia komunikacyjnego
windy z budynkiem. Wykonanie
nadproży z elementów
żelbetonowych. Montaż nowej
stolarki okiennej. Przeniesienie
istniejących grzejników instalacji
c.o. na dwóch kondygnacjach.

250 000,00

104. RU0036 Kreatywne place zabaw

Teren przy szkole Podstawowej nr Urządzeni placu zabaw dla
17 w Toruniu, ul. Rudacka 26-32 młodszych dzieci (urządzenia do
zabaw ruchowych oraz urządzenia
pubudzające kreatywność,
rozwijające koordynację
wzrokowo-ruchową przez

290 000,00

manipulację elementami
ruchomymi np. rysowanie (bujaki,
gumowe figury, piaskownica,
zjeżdżalnia, tablice lub ścianki
kreatywne, montaż ławek, kosze
na śmieci, tablica informacyjna,
zagospodarowanie skarpy
urządzeniami do wspinaczki) oraz
doposażenie istniejącego placu
zabaw dla dzieci starszych
(montaż piaskownicy, karuzeli,
stożka linowego-przeplotni w
miejsce obecnej piaskownicy,
ścianki i tablic interaktywnych,
uzupełnienie piasku.
SKARPA
105. SK0285 Montaż barierek
zapewniających
bezpieczeństwo,
oddzielających chodnik od
ulicy w drodze do Zespołu
Szkół nr 5

Wzdłuż ul. Wyszyńskiego
rozpoczynając od ul. Konstytucji
3-go Maja, tj. na wysokości
Kościoła Św. Maksymiliana Marii
Kolbego, aż do wejścia na teren
szkoły, z przerwą na wjazd do
Kościoła, centrum opieki Caritas.

Dzieci uczęszczające do Zespołu
Szkół nr 5, przy ul. Wyszyńskiego
1/5, pokonujące drogę od ul.
Szosa Lubicka idą bezpiecznym
chodnikiem oddzielonym od ulicy
żółtymi, metalowymi barierkami
ochronnymi. Dzieci idące do
szkoły chodnikiem przy ul.
Wyszyńskiego od strony ul.
Konstytucji idą przy bardzo
ruchliwej ulicy i takich
zabezpieczeń nie mają. Ponadto

10 000,00

przy skwerku handlowym
(weterynarz, cukiernia,
gastronomia, kiosk) znajdującym
się na przeciwko budynku SM
"Na Skarpie" notorycznie parkują
samochody na chodniku, właśnie
pomimo zakazu postoju i
zatrzymywania się w tym
miejscu. Dzieci idące do i ze
szkoły kluczą na chodniku
omijając samochody. Postawienie
barierek ochronnych w żaden
sposób nie ograniczy dostępu do
skwerku handlowego z uwagi na
znajdujące się w bardzo bliskiej
odległości dwa przejścia dla
pieszych umożliwiające
bezproblemowe dotarcie do
skwerku. Postawienie barierek
ochronnych znacznie poprawi
bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do i ze szkoły w
stronę ul. Konstytucji, dając im
równe bezpieczeństwo jak
dzieciom idącym od strony Szosu
Lubickiej.
Boisko pomiędzy blokami Tłoczka Nałożenie trwałej i bezpiecznej
106. SK0286 Radosne i bezpieczne
dzieci i rodziny na Skarpie 10, Bolta 6 i Tłoczka 5, parking
nawierzchni na małe boisko

220 000,00 Zakres projektu
zmodyfikowany -

pomiędzy blokami Bolta 6 i Bolta
8, blok Tłoczka 5.

sportowe obok bloku Tłoczka 5.
Zamontowanie 2 bramek
zamykanych na noc.
Zainstalowanie 2 kamer.

107. SK0287 Teren wokół III LO miejscem sportu i
rekreacji dla mieszkańców
osiedla "Na Skarpie" rozbudowa istniejącej
siłowni zewnętrznej o
kolejne dwa urządzenia

Teren III Liceum
Ogólnokształcącego im. S.B.
Lindego w Toruniu w pobliżu
boiska "Orlik".

Postawienie na terenie III LO w
Toruniu, w pobliżu istniejącej
siłowni zewnętrznej kolejnych 2
urządzeń. Teren jest otwarty dla
mieszkańców osiedla.

10 000,00

108. SK0288 Teren wokół III LO miejscem sportu i
rekreacji dla mieszkańców
osiedla Na Skarpie instalacja zewnętrznego
stołu do gry w szachy i w
chińczyka

Teren III Liceum
Ogólnokształcącego im. S.B.
Lindego w Toruniu w pobliżu
boiska "Orlik".

Postawienie na terenie III LO w
Toruniu, w pobliżu istniejącego
zewnętrznego, betonowego stołu
do tenisa stołu do gry w szachy
oraz chińczyka wraz z ławkami.
Stół będzie ustawiony na
utwardzonym placu przed szkołą
(podłoże z płytek betonowych).
Teren jest otwarty dla
mieszkańców osiedla.

5 000,00

109. SK0291 Sportowe popołudnie zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci,
młodzieży i dorosłych ze
Skarpy

Centrum osiedla Skarpa: teren
przy Zespole Szkół nr 5, ul.
Wyszyńskiego 1/5 (sąsiaduje ze
Spółdzielnią Mieszkaniową "Na
Skarpie")

Postawienie zewnętrznego,
betonowego stołu do gry w tenisa
stołowego, betonowego stołu do
gry w piłkarzyki oraz
zewnętrznego stołu do gry w
szachy lub warcaby wraz z

220 000,00

2017 Plus

bez instalacji
kamer do
monitoringu
bloku.

ławkami - jako uzupełnienie
istniejącej infrastruktury
rekreacyjno-sportowej na terenie
ZS nr 5. Wymiana asfaltowej
nawierzchni boiska do gry w
siatkówkę oraz boisko z
bezpiecznym podłożem i
widownią.
110. SK0292 Kreatywne podwórko dla
dzieci ze Skarpy

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

Zagospodarowanie terenu wokół
budynku ZS nr 28: 1) wyłożenie
kostką brukową boiska nr 1
(ułożenie kostki na planie gier:
chłopek, kapsle, państwa-miasta,
masło-trzasło, klasy;
zamontowanie 5 tablic z opisem
gier i instrukcją; postawienie 2
ławek i 2 koszy na śmieci); 2)
zagospodarowanie boiska nr 2
(zamontowanie stołu betonowego
do tenisa stołowego z
zaokrąglonymi obrzeżami i
aluminiowym profilem,
zaimpregnowanego;
zamontowanie stołu do gry w
szachy razem z siedziskami;
zamontowanie stołu do gry,
betonowego, z dwoma planszami
i ławeczkami; zamontowanie

210 000,00

betonowego stołu do gry w
piłkarzyki; postawienie 2 koszy
na śmieci na booisku nr 2.
111. SK0293 Siłownia zewnętrzna na
powietrzu

SM "Na Skarpie", nieruchomość
"Anna" wzdłuż chodnika
pomiędzy budynkami Stamma 2 a
Teligi 3

Montaż 3 zestawów podwójnych
urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z
regulaminem korzystania (rower
+ jeździec, biegacz + orbitrek,
narty + wioślarz). Pod każdym
zestawem teren utwardzony z
kolorowej (kasztan melanż) kostki
betonowej na powierzchni strefy
bezpieczeństwa. Zestawy
usytuowane prostopadle do
chodnika, odsunięte od niego o 1
m. Przy każdym zestawie ławka z
oparciem, pod ławką teren
utwardzony z kostki betonowej
jw.

30 000,00

112. SK0294 Siłownia zewnętrzna na
powietrzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na
Skarpie", nieruchomość "Bożena
I", na części boiska pomiędzy
budynkami przy ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 2 i 4

Montaż 6 zestawów podwójnych
urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z
regulaminem korzystania (wyciąg
+ krzesło do wyciskania, rower +
jeździec, biegacz. Przy każdym
zestawie ławka z oparciem.
Dodatkowa ławka z oparciem z
pedałami do ćwiczeń. Wymiana

70 000,00

ogrodzenia na panelowe
ocynkowane powlekane w
kolorze zielonym (pręty grubości
5 mm) o wysokości 1,70 m +
cokół 0,30 = 2 m. Wymiana 4
słupów oświetleniowych z
montażem lamp LED.
113. SK0295 Siłownia zewnętrzna na
powietrzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na
Skarpie", nieruchomość "Regina",
na części boiska pomiędzy
budynkami przy ul. Szarych
Szeregów 5 i 7

Osiedle Skarpa, nieruchomość
114. SK0297 Modernizacja boiska do
gry w piłkę ręczną i gry w Karolina II (usytuowane pomiędzy
koszykówkę
budynkami przy ul. Bolta 2 i Kard.
St. Wyszyńskiego 15)

Montaż 6 zestawów podwójnych
urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z
regulaminem korzystania (wyciąg
+ krzesło do wyciskania, rower +
jeździec, biegacz. Przy każdym
zestawie ławka z oparciem.
Dodatkowa ławka z oparciem z
pedałami do ćwiczeń. Wymiana
ogrodzenia na panelowe
ocynkowane powlekane w
kolorze zielonym (pręty grubości
5 mm) o wysokości 1,70 m +
cokół 0,30 = 2 m. Wymiana 4
słupów oświetleniowych z
montażem lamp LED.
Rewitalizacja boiska:
nawierzchnia poliuretanowa,
oświetlenie LED, siedziska
stadionowe 2 x 10 szt., 2 bramki
do piłki ręcznej, 4 tablice do

70 000,00

300 000,00

koszykówki, wokół boiska
nawierzchnia z kolorowej kostki
betonowej, ogrodzenie panelowe
ocynkowane powlekane w
kolorze zielonym o wysokości 4
m (pręty gr. 5 mm), piłkochwyty
nad bramkami na szerokości
boiska, regulamin użytkowania
przy każdej furtce, 2 furtki.
STAROMIEJSKIE
115. SM0062 Zielony Toruń - sto drzew Ul. Legionów od skrzyżowania z
zamiast żółtych słupków! Grudziądzką do Średnicówki.

Projekt zakłada obsadzenie ul.
Legionów robiniami akacjowymi
i głogami na całej długości. Teraz
mamy zaledwie kilka robinii na
początku ulicy, jeden jesion i parę
młodych rachitycznych głogów.
Prosimy o dokończenie
obsadzania ulicy robiniami i
głogami, tak aby można było
zlikwidować żółte słupki
uniemożliwiające parkowanie na
trawnikach. Na
półtorakilometrowym odcinku
ulicy znajduje się około 60
żółtych słupków! Prosimy o
zapewnienie w budżecie
odpowiednich środków na
podlewanie drzewek dwa razy w

60 000,00 Zakres projektu
został
zweryfikowany.
Zostanie
posadzonych ok.
30 drzew, ze
względu na
ograniczenie
przestrzeni
spowodowane
sieciami
uzbrojenia
podziemnego.

tygodniu od posadzenia do końca
września przez pierwszy rok. Nie
chcemy nasadzeń zastępczych za
te drzewka, które uschną! Wielu
podwykonawców nie wypełnia
obowiązku podlewania, więc
prosimy o zastrzeżenie w
przetargu, że drzewka muszą być
podlewane w określonej
częstotliwości i posadzone nie
później niż do końca marca 2017
lub w październiku 2017. Prosimy
o posadzenie 100 drzew (50
robinii "Aurea" lub "Frisia" i 50
głogów, również na tych
trawnikach, gdzie słupków brak).
Prosimy o posadzenie zwykłych
robinii (nie kulistych), żeby nie
trzeba było ich przycinać i
formować, co obniży koszty
utrzymania. Chcemy też, aby
drzewa zostały zabezpieczone
przed obsikiwaniem przez psy i
łamaniem. Koszt podlewania to
ok 25 tys zł (2x25 tygodnix5zł
koszt podlania jednego drzewa w
centrum miasta). Koszt drzewek
około 6-7 tys zł. Dodatkowe
koszty to zabezpieczenia przed

psami oraz samo posadzenie.
116. SM0065 Street Park Budowlanka

Zespół Szkół Technicznych ul.
Legionów 19/25 87-100 Toruń

System poręczy i drążków
umożliwiających trening z
ciężarem ciała, w tym: komplety
poręczy symetrycznych, drążki o
różnych wysokościach, komplety
drabinek pionowych i poziomych,
ławeczka skośna, rura pionowa.
Nawierzchnia żwirowa.

45 000,00

117. SM0067 Równy chodnik-jasna
droga

Teren położony pomiędzy
budynkami ul. Grudziądzka 10/12,
Grudziądzka 6-8, Legionów 1/3,
Legionów 5, Legionów 7/9,
Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7-9

1) teren przy budynkach:
Grudziądzka 10/12, Grudziądzka
6/8; ciągi komunikacyjne o
powierzchni ok.. 200 mkw.
(roboty rozbiórkowe starej
nawierzchni i budowa nowej,
ustawienie 2 latarni LED) 2) teren
przy budynkach: Legionów 5,
Odrodzenia 11/13, Odrodzenia
7/9; ciągi komunikacyjne o
powierzchni 400 mkw. (roboty
rozbiórkowe starej nawierzchni i
budowa nowej, ustawienie 2
latarni LED) 3) teren pomiędzy
budynkami Grudziądzka 6/8,
Odrodzenia 7/9; ustawienie 1
latarni. Razem 600 mkw. płytek
chodnikowych i 5 latarni
drogowych LED

88 000,00

118. SM0069 Rewitalizacja alei lipowej Ulica Joachima Lelewela na
przy ul. Joachima
odcinku od ul. Kołłątaja do ul.
Lelewela
Wiązowej

Posadzenie lip (17 szt. O
obwodzie 15-18 cm)) w miejscu
usuniętych, starych drzew w celu
odbudowy alei lipowej przy ul.
Lelewela.

15 000,00

119. SM0070 Walecznych tysiąc zostało
w Toruniu. Przywróćmy
pamięć o żołnierzach
bawarskich, którzy w
1813 roku bronili miasta
przed Rosjanami i
spoczywają w rejonie ul.
Bawarczyków i Legionów

Skwer przy ul. Bawarczyków,
przy skrzyżowaniu z ul.
Legionów, obok pomnika
wystawionego w 1888 roku.

Postawienie tablicy informacyjnej
o spoczywających w rejonie ul.
Bawarczyków, Legionów i
Młodzieżowej szczątków tysiąca
bawarskich żołnierzy, którzy
walcząc u boku Napoleona w
1813 r. bronili Torunia przed
Rosjanami. Informacja o
cmentarzu, pochowanych na nim
ludziach i upamiętniającym ich
pomniku wystawionym w 1888
roku.

1 500,00

120. SM0071 Lubię moją szkołę kompleks rekreacyjnosportowy na terenie
Zespołu Szkół nr 24 w
Toruniu

Zespół Szkół nr 24 w Toruniu

Projekt przewiduje wybudowanie
na terenie szkoły siłowni
zewnętrznej na bezpiecznej
nawierzchni, 100-metrowej
podwójnej bieżni, piaskownicy z
rozbiegiem do skoku w dal,
stworzenie miejsca do rzutu kulą
oraz umieszczenie na całym
obiekcie, a w szczególności na
boisku dla uczniów z gimnazjum
ławek i koszy na śmieci oraz

130 000,00

zainstalowanie 3 tablic
informacyjnych. Obiekty
dostępne dla mieszkańców w dni
powszednie po 16.30 oraz w dni
wolne.
121. SM0074 Modernizacja wiaty
śmietnikowej przy ul.
Przy Rynku
Wełnianym/Czarnieckiego

Wiata śmietnikowa przy ul. Przy
Rynku Wełnianym/Czarnieckiego
(działka nr 636/35 będąca
własnością Gminy Miasta Toruń

Modernizacja wiaty śmietnikowej
(rozbiórka istniejącej wiaty,
montaż 4 pojemników
półpodziemnych z wkładem
stalowym i drewnianą obudową,
uzupełnienie ubytków bocznej
ściany garażowej (graniczącej z
wiatą), posadzenie krzewów
wokół pojemników.

120 000,00

122. SM0075 Rewitalizacja podwórka
przy ul. Przy Rynku
Wełnianym 1-3,
Grudziądzka 32-36, 3838a, Czarnieckiego 3-7

Podwórko przy ul. Przy Rynku
Wełnianym 1-3, Grudziądzka 3236, 38-38a, Czarnieckiego 3-7
(działka nr 603/9 będąca
własnością Gminy

Zagospodarowanie podwórka w
sposób przyjazny mieszkańcom
osiedla poprzez: urządzenie
zieleni (nawiezienie i wyrównanie
ziemi ogrodniczej, posianie
trawy), utworzenie ogrodzonego
placu zabaw (ścianka
wspinaczkowa z przejściem
tunelowym na wieżę widokową z
solidnym zadaszeniem, ślizgi,
drabinki, pochylnia, bujak
sprężynowy, piaskownica),
ustawienie stojaka rowerowego,
stworzenie kącika szachowego,

200 000,00

ustawienie ławek oraz koszy na
śmieci, demontaż zniszczonych
płyt chodnikowych, wykonanie
chodników z kostki brukowej oraz
obrzeży chodnikowych,
wykonanie podestów
wejściowych z kostki brukowej
oraz obrzeży chodnikowych (w
tym również od strony ul.
Grudziądzkiej), regulacja krat
piwnicznych, studzienek oraz
wycieraczek, ułożenie kostki
brukowej w przejściu pod
budynkiem Grudziądzka 32-36,
wykonanie chodników z kostki
brukowej przed budynkiem
Grudziądzka 32-36 od strony ul.
Grudziądzkiej.
123. SM0076 W Starym Mieście Młody Starówka
Duch

W ramach projektu będą
realizowane poniższe
przedsięwzięcia dla osób
starszych i o charakterze
międzypokoleniowym: warsztat
fotograficzny, warsztat ceramiki,
zajęcia komputerowe, rozmowy z
młodzieżą na temat starzenia się i
solidarności międzypokoleniowej.
Planowane są 4 spotkania dla

12 000,00

grupy 30-osobowej. Warsztaty
odbędą się w miesiącu maju - 2
spotkania i czerwcu - 2 spotkania.
W ramach projektu planuje się
wykonanie 10 plakatów
informacyjnych i 50 ulotek.
Zadanie powinno być zlecone
organizacji pozarządowej w
ramach konkursu.
STAWKI
124. ST0055 Zielony skwer
odpoczynku

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

W ramach projektu powstanie
teren o charakterze rekreacyjnowypoczynkowym z zielenią,
alejkami i małą architekturą
(ławki, kosze, stoły do gier
planszowych, stojaki na rowery i
oświetlenie). Uporządkowanie
cąłości terenu, uzupełnienie
zieleni. Zastąpienie drogi
żwirowej trwałą nawierzchnią, z
kostki brukowej. Postawienie
tablic plenerowych do wystaw.

190 000,00

125. ST0056 Rowerowy placyk
manewrowy "Puchatek"

Teren planowanego zespołu
rekreacyjno-sportowego przy ul.
Łącznej/Czapli/Tataraków.

Stworzenie rowerowego placu
zabaw o bezpiecznej i
oznakowanej nawierzchni. W
ramach projektu zostanie
wydzielony placyk manewrowy

200 000,00 Wybrano jeden z
zaproponowanych
terenów - w
uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

dla małych dzieci o pow. ok. 200250 mkw., z wąskimi drogami
symbolizującymi jezdnie oraz
miniaturowymi znakami
drogowymi, posiadający jezdnie i
skrzyżowania okrężne dla ruchu
rowerowego, wyposażony w
znaki drogowe, przeznaczony do
bezpiecznego szkolenia
małoletnich rowerzystów użytkowników dróg.
WRZOSY
126. W0059 Wrzosy się rozwijają inwestujemy w zdrowie
fizyczne

Wrzosy, przy zbiegu ulic
Chabrowej i Storczykowej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 30 m x 62 m ze
sztuczną nawierzchnią (sztuczna
trawa), do gry w piłkę nożną.
Obiekt zostanie oświetlony,
ogrodzony siatką o wysokości 4
m, zostaną zamontowane
piłkochwyty o wysokości 6 m.
Ułożenie chodnika z kostki
brukowej wzdłuż boku boiska.
Boisko zostanie pokryte trawą
syntetyczną, wypełnioną
granulatem gumowym. Pole gry
powiększone będzie o pas autowy
(tzw. wybieg) o szerokości min.
1,5 m na całym obwodzie.

390 000,00

127. W0060 Skwer rekreacyjny przy
ul. Chmielnej

Park między ul. Fasolową a
Słoneczną

Zagospodarowanie terenu w
parku między ulicami Fasolową a
Słoneczną przy ul. Chmielnej.
Przystosowanie parku do funkcji
rekreacyjno-sportowej poprzez
umiejscowienie w nim: boiska do
badmintona, siłowni zewnętrznej
(2-3 urządzenia), placu zabaw,
ławek parkowych.

160 000,00 W uzgodnieniu z
wnioskodawcami
ograniczono
zakres do obszaru
niezalesionego.

128. W0062 Plac zabaw dla dzieci i
siłownia zewnętrzna przy
ul. Słowiczej

Ul. Słowicza, u wylotu ulic:
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 100-150 mkw. Dla
dzieci oraz siłowni zewnętrznej
dla młodzieży i dorosłych.
Urządzenia powinny być
wkomponowane w zieleń (działka
częściowo zalesiona). Plac zabaw
złożony m.in. zjeżdżalni,
huśtawek i piaskownicy.
Ogrodzenie całości.

195 000,00

129. W0383 Czyste powietrze zdrowy Toruń. Akcja
informacyjna dotycząca
szkodliwości palenia
śmieci oraz sposobów na
bardziej oszczędne i
ekologiczne palenie
węglem i drewnem

Osiedle domów jednorodzinnych,
Wrzosy.

Organizacja szeroko zakrojonej
akcji informacyjnej na temat
oszczędnego i ekologicznego
palenia węglem lub drewnem,
szkodliwości palenia śmieci, w
tym w przestrzeni
ogólnomiejskiej (billboardy,
informacje w pojazdach
komunikacji miejskiej).

20 000,00 Zmiana zakresu
zadania i
przeniesienie do
puli lokalnej
Wrzosy, w
uzgodnieniu z
wnioskodawcą.
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