Budżet Partycypacyjny Torunia na 2018 r.
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE
Łącznie 129 projektów
(wersja uzupełniona, z dnia 16.06.2017)
Informacje porządkowe:
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. Zakres niektórych projektów zmienił się w stosunku do opisu zawartego w oryginalnym wniosku.
3. Zakres niektórych projektów, o ile zostaną wybrane w głosowaniu, będzie jeszcze konsultowany społecznie
4. Ewentualne uwagi dodatkowe będą się pojawiać w kolumnie Uwagi - aż do dnia rozpoczęcia głosowania, tj. do 17 czerwca 2017 r.

5. Wykaz uzupełnień wniesionych do listy 13.06.2017:
1) Projekt RU0044 - Poprawienie litrówki w nazwie ulicy
2) Projekt K0061 - Umieszczenie na liście do głosowania po dokonaniu zmiany w zakresie projektu
3) Projekt O0457 - Umieszczenie na liście do głosowania
4) Projekt SM0396 - Umieszczenie na liście do głosowania (warunkowe) i przypisanie do właściwej puli lokalnej (Staromiejskie)
5) Projekt SM0397 - Umieszczenie na liście do głosowania i przypisanie do właściwej puli lokalnej (Staromiejskie)
6) Projekt CH0123 - Zmiana wyceny projektu
7) Projekt CH0124 - Umieszczenie na liście do głosowania
8) Projekt GB0051 - Zmiana wyceny projektu
9) Projekt W0396 - Dodanie zastrzeżenia „Realizacja uzależniona od wyniku lokalnych konsultacji społecznych”
6. Wykaz uzupełnień / zmian wniesionych do listy 16.06.2017:
1) Na wniosek autora wycofano z listy projekt nr W0386
7. Można zapoznać się z oryginalnymi wnioskami (zeskanowane dokumenty). Wystarczy kliknąć na tytuł wybranego projektu.
/-/
Lp.

ID

Tytuł

Lokalizacja

Opis na stronę internetową

Magnolie na
Bydgoskim
Przedmieściu
- posadzenie
50 sztuk
drzewek

Dzielnica Bydgoskie
Przedmieście: ulica
Bydgoska, obrzeża
Parku Miejskiego
(róg ulic Bydgoskiej
i Konopnickiej),
tereny parkowe
przylegające do ulic
Chopina i inne

Przedmiotem projektu jest zakup i posadzenie
50 drzewek magnolii, sadzonych w kępach po
5-6 sztuk w dzielnicy Bydgoskie
Przedmieście. Drzewka powinny być już
trochę podrośnięte, by ich uroda szybciej
oczarowała mieszkańców. Drzewka należało
by posadzić - na ulicy Bydgoskiej, na
obrzeżach Parku Miejskiego, na terenach
parkowych przylegających do ulicy Chopina
po obu stronach. Czyńmy Bydgoskie
Przedmieście piękniejszym.

Opis na karcie

Koszt
zaakceptowany

BYDGOSKIE
1.

B0201

Zakup i
posadzenie 50
drzewek
magnolii we
wskazanych
lokalizacjach.

50 000,00

Uwagi

2.

B0207

Parklety na
Kampusie!

Osiedle
Akademickie UMK
(ulica
Olszewskiego)

Kampus UMK jeszcze bardziej przyjazny dla
codziennego wypoczynku? To możliwe!
Chcemy w przestrzeń pomiędzy Aulą UMK a
Od Nową wstawić dwa parklety o
nowoczesnym wyglądzie i rozwiązaniach
sprzyjających wypoczynkowi.

Postawienie
dwóch
parkletów na
terenie między
aulą UMK i
klubem Od
Nowa.

40 000,00

3.

B0438

Skwer im.
Inwalidów
Wojennych
przy ul.
Gałczyńskieg
o na
wypoczynek i
rekreację

Skwer im.
Inwalidów
Wojennych przy ul.
Gałczyńskiego w
Toruniu

Rekreacja na świeżym powietrzu bez
wątpienia jest jednym z elementów zdrowego
stylu życia. Ważne jest, aby teren rekreacyjny
nie był zbytnio oddalony od miejsca
zamieszkania. Dla mieszkańców Osiedla
Młodych takim terenem może stać się
niezagospodarowany od tej pory skwer
pomiędzy ulicami Gałczyńskiego, Matejki i
Kraszewskiego. Nasz projekt zakłada klika
inwestycji na jego terenie: utwardzenie
nawierzchni alejek, rekultywację zieleni,
zasadzenie ozdobnych krzewów i drzew
(przede wszystkim o czerwonych i żółtych
liściach), ustawienie 7 ławek i 3 dodatkowych
koszy na śmieci, a ponadto umieszczenie 6
urządzeń rekreacyjnej siłowni zewnętrznej tai chi małe koło, tai chi duże koło, biegacz,
jeździec, orbitrek (rower), twister.

Urządzenie
utwardzonych
alejek o
nawierzchni
naturalnej,
nasadzenia
zieleni, ławki,
kosze na śmieci.
Zakres projektu
zmodyfikowany.

100 000,00 Zakres
projektu
zmodyfikowa
ny. Ze
względu na
fakt, że na
wskazanym
terenie
znajdował się
w przeszłości
cmentarz,
realizowana
będzie
wyłącznie
część
dotycząca
urządzenia
zieleni i
alejek.
Siłownia
została
wykreślona z
projektu.

4.

B0440

Niezwykli
mieszkańcy
Bydgoskiego

Ogród
Zoobotaniczny w
Toruniu, ul.

Toruński Ogród Zoobotaniczny to jedno z
najbardziej charakterystycznych miejsc
Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu,

Poszerzenie
oferty
Toruńskiego

150 000,00

Przedmieścia Bydgoska 7
- czyli pandy
małe w
Ogrodzie
Zoobotaniczn
ym

5.

B0444

Parking na
Bielanach
(UMK)

Parking pomiędzy
budynkiem
Wydziału
Teologicznego (ul.
Gagarina 37) oraz
budynkiem
Uniwersyteckiego

istniejące tu od 220 lat. Proponujemy, aby
Ogrodu
mieszkańcami toruńskiego Ogrodu
Zoobotaniczneg
Zoobotanicznego zostały jedne z
o o pandy małe.
najpiękniejszych, tajemniczych i coraz mniej
liczne - pandy małe. Zwierzęta te na wolności
zagrożone są wyginięciem, a ich hodowla w
ogrodach daje szanse na przetrwanie gatunku.
By pandy mogły zamieszkać na Bydgoskim
Przedmieściu, wystarczy zaadoptować na ich
potrzeby wybieg mudżaków chińskich i
założyć plantację bambusa. Dotychczasowi
mieszkańcy nadal pozostawali by na swoim
terenie, a wśród drzew zamieszkałyby pandy.
Dzięki temu projektowi Ogród zyskałby
nowoczesny wybieg, mieszkańcy
Bydgoskiego Przedmieścia niezwykłych
sąsiadów, mieszkańcy Torunia i turyści
mieliby okazję poznać ciekawe zwierzęta,
których obserwacja dałaby dużo radości
wszystkim i uświadamiałaby im zagrożenia,
jakie dla dzikich gatunków powodować może
cywilizacja. Hodowla pand małych w
placówce na Bydgoskim Przedmieściu w
Toruniu dałaby szansę na prowadzenie
działań edukacyjnych, hodowlanych,
przeciwdziałających wyginięciu tego
niezwykłego gatunku.
Projekt dotyczy modernizacji istniejącego
parkingu pomiędzy budynkami:
Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy
ul. Gagarina 35 i Wydziału Teologicznego
przy ul. Gagarina 37 wraz z drogą dojazdową
od ul. Gagarina. Dodatkowo pobudowane
zostanie 25 stanowisk od strony alei Karola

Modernizacja
istniejącego
parkingu i drogi
dojazdowej.
Utworzenie
dodatkowych 25
miejsc

435 000,00

Centrum
Sportowego
(Gagarina 35)

Olszewskiego pomiędzy ww. obiektami. W
zakres prac modernizacyjnych wchodzi
ułożenie nowej nawierzchni z kostki
brukowej, doświetlenie terenu oraz jego
odwodnienie. Nowe miejsca parkingowe będą
graniczyć bezpośrednio z aleją Karola
Olszewskiego, a wjazd na stanowiska będzie
możliwy poprzez obniżenie krawężnika alei
na całej długości parkingu.

parkingowych.
Nawierzchnia z
kostki brukowej,
odwodnienie i
oświetlenie.

6.

B0445

Siłownia
zewnętrzna na świeżym
powietrzu

Osiedle "Gagarina",
pomiędzy
budynkami Gagarina
18-32, 38-42, 44-58

Wybudowanie siłowni zewnętrznej,
plenerowej umożliwi systematyczne
ćwiczenia na świeżym powietrzu
mieszkańcom osiedla - od dzieci, przez
młodzież, aż do wieku dorosłego. Siedzący
tryb życia i brak ruchu staje się problemem
otyłości zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
Sprawność fizyczna i sportowy tryb życia są
bardzo ważne do poprawy i utrzymania
zdrowia. Zalety korzystania z siłowni to
prowadzenie zdrowego trybu życia przy
wykorzystaniu urządzeń powodujących
zwiększenie wytrzymałości, poprawy
elastyczności ciała i krążenia, może też być to
miejscem spotkań mieszkańców, brak
ograniczeń wiekowych, możliwość
całorocznego i bezpłatnego korzystania.
Warunkiem wybudowania siłowni plenerowej
jest poparcie wniosku poprzez oddanie głosu
mieszkańców na zgłoszony projekt, do czego
zachęcam i serdecznie dziękuję.

Budowa siłowni
zewnętrznej,
montaż ławki
parkowej,
stojaka na
rowery, kosza na
śmieci.
Monitoring
siłowni.

85 000,00

7.

B0446

Zazielenić
Mickiewicza

ul. Adama
Mickiewicza

Celem projektu jest uporządkowanie i
rozbudowa infrastruktury zielonej wzdłuż ul.
Adama Mickiewicza. Dziś pasy zieleni

Rekultywacja
trawników i
postawienie

25 000,00 Zakres
projektu
zmodyfikowa

8.

B0447

Uchronić od
zapomnienia
Bydgoskie
Przedmieście

Bydgoskie
Przedmieście

pomiędzy chodnikami a jezdnią są bardzo
zaniedbane: brak trawy, pełne psich
odchodów i śmieci. W ramach projektu
przewiduje się nasadzenie świeżej trawy,
rabatek kwiatowych, krzewów, drzew
liściastych. Ponadto w ramach projektu
przewiduje się umieszczenie na trawnikach
tabliczek z informacją dla właścicieli psów o
ustawowym obowiązku sprzątania po swoich
zwierzętach i grzywnie jaka grozi za
niedopełnienie tego obowiązku oraz koszy na
psie odchody. Zielona i czysta ul.
Mickiewicza, będąca reprezentacyjną aleją
Bydgoskiego Przedmieścia, przyczyni się do
poprawy wizerunku dzielnicy i całego miasta.

tabliczek z
informacją o
obowiązku
sprzątania po
psie.

W ramach projektu umieszczone zostaną
tablice z krótkim rysem historycznym
dzielnicy i poszczególnych budynków. Na
tablicy, przed wybranymi kamienicami, obok
krótkiej historii budynku zostaną
umieszczone również archiwalne zdjęcia
ukazujące kamienice w czasach ich
świetności oraz zdjęcia elementów elewacji,
na które przechodzień powinien zwrócić
szczególnie uwagę. Projekt przewiduje
również umieszczenie tablic informacyjnych
w miejscu już nieistniejących budynków.
Tam, gdzie dzisiaj stoją nowe budynki
mieszkalne lub pozostały puste place, do
niedawna stały piękne kamienice, wille, o
których istnieniu warto pamiętać. Realizacja
projektu przyczyni się do wzrostu potencjału
turystycznego Torunia poprzez ukazanie
bogatej i pięknej historii Torunia poza

Montaż tablic
informacyjnych
na wybranych
budynkach
Bydgoskiego
Przedmieścia.
(Zakres projektu
zmodyfikowany)

ny.
Nasadzenia
nowej zieleni
(krzewy) są
realizowane
w roku 2017.

40 000,00 Zakres
projektu
zmodyfikowa
ny. W
związku z
przygotowyw
aniem
Kodeksu
Reklamoweg
o Torunia
możliwe
będzie
oznakowanie
wyłącznie
istniejących
obiektów
(bez
wolnostojący
ch tablic w

obrębem Starego Miasta, co może pobudzić i
spowodować "wypłynięcie" ruchu
turystycznego poza obręb ścisłej starówki.
Toruń to nie tylko gotyk, ale również piękne
kamienice, zabudowa szachulcowa i
przedwojenne wille, które znajdują się w
obrębie Bydgoskiego Przedmieścia.

miejscu
nieistniejącyc
h budynków).

9.

B0449

Podwórko przywrócenie
funkcji
rekreacyjnoparkingowej
w otoczeniu
zieleni

Na zapleczu domów
przy ul. Bydgoska
22 i 22a oraz
Matejki 8

Moje podwórko - w tej chwili to brudny
piach i błoto, chodni i stary zniszczony
trawnik. Poprzez rekultywację terenu i
ułożenie ażurowej betonowej kostki, zasianie
trawy, posadzenie kwiatów lub krzewów
ozdobnych, ustawienie ławeczki - może stać
się rajem. Miejscem, gdzie można spędzić
czas w otoczeniu zieleni.

Rekultywacja
terenu
podwórza:
rozebranie
wylotów
wentylacji,
zasianie trawy,
ułożenie kostki,
nasadzenia
kwiatów lub
krzewów,
ustawienie
ławki. Zakres
zadania
zmodyfikowano.

100 000,00 Zakres
zadania
zmodyfikowa
no. Ze
względu na
konieczność
zapewnienia
ogólnodostęp
ności nie
będzie
wykonany
szlaban
ograniczający
wjazd. Nie
będzie także
urządzana
działka
należąca do
AMW.

10.

B0450

Rodzinne
grillowanie z
okazji Dnia
Matki

Nad Wisłą (przy ul.
Droga
Starotoruńska)

Rodzinne grillowanie na świeżym powietrzu
nad Wisłą z okazji Dnia Matki. Organizacja
wspólnej zabawy, wynajęcie usług i urządzeń
rekreacyjnych, grillowanie, konkursy,
zabawy dla dzieci.

Organizacja
festynu
rodzinnego na
Bydgoskim
Przedmieściu.

30 000,00

11.

B0452

Zieleń na
Moniuszki

Przyuliczne pasy
zieleni po

Wędrując ze Starego Miasta na zachód ulica
Moniuszki jest pierwszą ulicą o zwartej,

Nasadzenia
krzewów i roślin

15 000,00

12.

B0454

Bezpieczny
rower Spokobike

zachodniej stronie
ul. Moniuszki
pomiędzy ul.
Chopina, a
Krasińskiego

pierzejowej zabudowie. Tworząc ścianę
frontową dzielnicy stanowi początek
Bydgoskiego Przedmieścia i jest symboliczną
zapowiedzią sekwencji widokowych, które
pojawią się za rogiem. Sto lat temu ulica
Moniuszki była wypełniona zielenią, a na
odcinku od Chopina do Mickiewicza
nazwana była Baumshulenweg, czyli
gościniec szkółki leśnej. Po zimowym
wycięciu topoli na całej długości ulica
Moniuszki zielona na pewno już nie jest.
Projekt realizowany na odcinku ulicy
Moniuszki pomiędzy Chopina a Krasińskiego
zakłada zazielenienie ulicy przez posadzenie
krzewów i roślin kryjących (gatunki: irga
błyszcząca, bluszcz pospolity, powojnik lub
inne) w przyuliczych pasach zieleni oraz
instalację metalowego ogrodzenia o
wysokości 40 cm. Inwestycja poprawi jakość
zieleni na ulicy Moniuszki, uniemożliwi
dzikie, nielegalne parkowanie w pasie zieleni
po prawej stronie jezdni, wzbogaci wizualnie
otoczenie oraz będzie stanowić przykład
dobrej praktyki, replikowalnej na kolejnych
ulicach Bydgoskiego Przedmieścia.

kryjących w
przyulicznych
pasach zieleni.
Zabezpieczenie
zieleni
niewysokim
ogrodzeniem
(ok. 40 cm).

Toruń, ul.
Słowackiego

Projekt przewiduje instalację przynajmniej 10
stojaków - parkingów rowerowych na ulicy
Słowackiego (i może też innych ulicach).
Drugim elementem jest instalacja garażu najpierw jednego wzorcowego garażu na 7
rowerów, do którego gabarytowo wjechałoby
zaledwie pół samochodu. Mają to być
instalacje użytku publicznego i tym samym
krzewienia kultury rowerowej.

Montaż
minimum 10
stojaków
rowerowych na
ul. Słowackiego.
Zakres zadania
został
zmodyfikowany.

10 000,00 Zakres
zadania został
zmodyfikowa
ny. Budowa
garażu nie
będzie
realizowana,
ze względu
na

niespełnienie
warunku
ogólnodostęp
ności.
13.

B0455

Dawnej
reklamy czar
- renowacja
napisu
Franciszek
Laks na
elewacji
kamienicy
przy
Mickiewicza
90

Elewacja kamienicy
Mickiewicza 90

Ratujemy przedwojenny szyld fryzjera
Franciszka Laksa z Mickiewicza 90 wyjątkowa pamiątka dawnego Torunia.
Realizowany od kilku lat program renowacji
szyldów toruńskiej "starówki" okazał się
sukcesem. - "Laks" ma szansę być pionierską
realizacją na Bydgoskim Przedmieściu.
Renowacja szyldu harmonijnie uzupełni
remont fasady kamienicy zaplanowany na
2017 r.

Renowacja
zabytkowego
napisu na
budynku przy ul.
Mickiewicza 90.

10 000,00

Odcinek ulicy
Kozackiej od
numeru 48 do 66 i
dalej do
skrzyżowania z
ulicą Koniuchy

Budowa chodnika i wykonanie miejsc
parkingowych wzdłuż ulicy Kozackiej od
numeru 48 do 66 i dalej do skrzyżowania z
ulicą Koniuchy jako kontynuacja
istniejącego traktu, który został wykonany
od skrzyżowania ulic św. FaustynyKozacka. Od tego miejsca brak jest
chodnika wzdłuż ulicy. Istniejący trakt
pieszo-parkingowy jest w bardzo złym
stanie, pełen nierówności, co utrudnia życie
mieszkańców jak i zagraża ich
bezpieczeństwu.

Budowa
chodnika i
wykonanie
miejsc
parkingowych
wzdłuż ul.
Kozackiej od
numeru 48 do 66
i dalej do
skrzyżowania z
ulicą Koniuchy.

210 000,00

W ramach drugiego etapu tworzenia nowej,
wspólnej przestrzeni dla mieszkańców
Brzeziny, chcielibyśmy sfinansować
następujące projekty: 1. Modernizacja

Modernizacja
istniejącego
boiska do
koszykówki,

200 000,00

CHEŁMIŃSKIE
14.

CH0120

Budowa
chodnika oraz
miejsc
parkingowych
przy ulicy
Kozackiej od
numeru 48 do
66

15.

CH0121

Czas na
Teren pomiędzy ul.
Brzezinę cz. 2 - Zofii Nałkowskiej a
ciąg dalszy
Szosą Okrężną
rewitalizacji

boiska

16.

CH0123

Zazielenienie
terenu
przyległego do
placu zabaw
"Topolowy
Ludzik" trzech
skwerków
ziemi

Teren otoczony
blokami
mieszkalnymi
Hurynowicz 2-20,
Długa, Szosa
Chełmińska 155155C, Szosa
Chełmińska 161163

17.

CH0124

Dostosowanie ul. Szosa
wejścia do
Chełmińska 140,
Toruń
Urzędu
Pocztowego nr
9 - przebudowa
schodów w
celu

boiska (instalacja bramek z koszami,
wymiana nawierzchni). 2. Rozbudowa placu
dla dzieci o część dla dzieci
starszych/młodzieży. Dzięki temu
powstanie przyjazny, zielony obszar
rekreacyjny dla mieszkańców w każdym
wieku.

wymiana
nawierzchni,
dodanie części
dla dzieci
starszych na
placu zabaw,
m.in.
rodeoboard,
skysurf,
aeroskate.

Projekt przewiduje zazielenienie trzech
skwerków ziemi, tj:
1. Przyległy do palcu zabaw "Topolowy
Ludzik" - wymaga otoczenia niskim,
drucianym parkanem, obsadzenia
żywopłotem, kilkoma płożącymi lub nisko
formowanymi tujami w środku, poszerzenia
istniejącego chodniczka, obsiania trawą i
postawienia dwóch tabliczek zakazu
wyprowadzania psów.
2. Małe rondo - wymaga obsadzenia
żywopłotem.
3. Mały, wąski skwerek od strony
zachodniej domu Szosa Chełmińska 161163 - wymaga obsadzenia żywopłotem i
obsiania trawą.

Zagospodarowan
ie trzech
skwerków w
sąsiedztwie
Topolowego
Ludzika. Niskie
parkany,
żywopłoty, tuje,
zieleń płożąca,
trawa, tabliczki
informacyjne,
obsianie trawą.

20 000,00

Przebudowa schodów przy wejściu do
Urzędu Pocztowego nr 9, przy ulicy Szosa
Chełmińska 140 (przy skrzyżowaniu z ul.
Żwirki i Wigury) i dostosowanie ich do
potrzeb osób poruszających się na lub z
wózkami. Konstrukcja podjazdu o
łagodnym kącie nachylenia, bezpieczna i

Budowa
podjazdu dla
osób
niepełnosprawny
ch i wózków
dziecięcych do
Urzędu

100 000,00

dostosowania
dla osób
poruszających
się na i z
wózkami.

łatwa do pokonania dla osób
niepełnosprawnych, starszych i rodziców z
wózkami dziecięcymi. Projekt zakłada
wybudowanie podjazdu po lewej stronie
schodów (pod oknami poczty). Ponadto
planowana jest instalacja 2 stojaków na
rowery oraz zagospodarowanie okolicy
schodów i podjazdu na pocztę elementami
infrastruktury zielonej (trawnik, krzewy).

Pocztowego nr
9, instalacja 2
stojaków na
rowery,
uporządkowanie
zieleni.

18.

CH0125

Przestrzeń
rekreacyjnointegracyjna
dla
mieszkańców
Chełmińskiego

87-100 Toruń, ul.
Kurpiowska 7

Celem projektu jest zagospodarowanie
części placu zabaw, zlokalizowanego przy
ulicy Kurpiowskiej 7 i wyposażenie w
zestaw wypoczynkowy (stół i ławy dla
około 12 osób, pergolę oraz elementy
infrastruktury zielonej, które przysłużą się
realizacji zajęć i zabaw edukacyjnorekreacyjnych. Realizacja tego projektu w
zacisznym miejscu, jakim jest teren placu
zabaw przy ul. Kurpiowskiej pozwoli na
stworzenie strefy wypoczynku i integracji
osobom towarzyszącym dzieciom
bawiącym się na placu zabaw. Ponadto
umożliwi realizację wielu innych zabaw,
które w okresie letnim można będzie
realizować na świeżym powietrzu, np.
miejsce do zabaw z wykorzystaniem gier
planszowych. Dzięki realizacji projektu
możliwa będzie integracja mieszkańców i
odwiedzających plac, co pozwoli na
stworzenie silnej wspólnoty lokalnej, a wraz
z tym wzrośnie poczucie przynależności do
niej.

Zagospodarowan
ie części placu
zabaw: stoły z
ławami, pergola,
oświetlenie,
nowa zieleń,
kosze na śmieci,
tablica
informacyjna.

19.

CH0127

Bądźmy

Teren otoczony

Celem projektu jest zapewnienie dwóch

Zatrudnienie

35 000,00

7 000,00 Zakres

aktywni na
Topolowym
Ludziku

20.

CH0424

blokami
mieszkalnymi
Hurynowicz 2-20,
Długa, Szosa
Chełmińska 155155C, Szosa
Chełmińska 161163

Żwirki i
Ul. Żwirki i Wigury,
Wigury zieloną na odcinku od ul.
Legionów do ul.
ulicą!
Św. Józefa.

trenerów, którzy w okresie od 15 kwietnia
do 13 października 2018 roku zajmą się
organizowaniem grupowych gier i zabaw
dla dzieci i młodzieży oraz udzielą
zainteresowanym osobom instruktarzu
korzystania z siłowni zewnętrznej. W obu
przypadkach planowane są po dwa dyżury
w tygodniu. Wsparcie ze strony
profesjonalnych trenerów/animatorów
pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości
jakie dale plac "Topolowy Ludzik" poprzez
zwiększenie liczby korzystających. Zapewni
alternatywną formę spędzenia wolnego
czasu, a poprzez wspólne gry i zabawy
rozwinie umiejętność pracy w grupie oraz
poczucie przynależności do wspólnoty.
Możliwość skorzystania z profesjonalnego
doradztwa zintensyfikuje także
wykorzystanie siłowni zewnętrznej i
zachęci szersze grono mieszkańców starszą młodzież, rodziców dzieci
korzystających z placu, a także seniorów do aktywności fizycznej.

animatora na
placu zabaw
"Topolowy
Ludzik" w
okresie od maja
do września
2018 r. do
prowadzenia
zabaw z
dziećmi.

W ramach projektu nasadzone zostaną nowe
drzewa i rośliny wzdłuż ul. Żwirki i
Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul.
Św. Józefa. W chwili obecnej wzdłuż tego
odcinka rośnie niewiele drzew, a innych
nasadzeń nie ma wcale. W ramach projektu,
w miejscach, gdzie jest to możliwe i nie
będzie utrudniać wyjazdu z posesji
ulokowanych wzdłuż drogi oraz ograniczać
widoczności, wnioskuję o nasadzenie
Robinii akacjowej, w postaci kilkuletnich

Nasadzenia
niskich
krzewów.
Drzewa jedynie
w miejscach
niekolidujących
z sieciami
podziemnymi
oraz po analizie
bezpieczeństwa
ruchu

zadania
zmieniony w
stosunku do
pierwotnego
projektu.

30 000,00

sadzonek, takich, które od razu uatrakcyjnią drogowego.
wygląd ulicy oraz będą miały większą
szansę na przyjęcie się. Na całej długości
wnioskowanego odcinka, w przestrzeniach
pomiędzy nowymi i istniejącymi już
drzewami, wnioskuję o posadzenie roślin
żywopłotowych lub kwitnących (np. róży
pomarszczonej), które będą stanowić
dodatkową naturalną barierę pomiędzy
pieszymi a jezdnią.
21.

CH0425

Budowa
parkingu
ogólnodostępne
go

ul.
Mohna/Harcerska w
Toruniu, działki nr
80/1 i 71/1 (obręb
38)

Budowa parkingu ogólnodostępnego przy
ul. Mohna/Harcerskiej - działki nr 80/1 i
71/1 (obręb 38). W ciągu kilku ostatnich lat
w rejonie powstały 3 nowe budynki
wielolokalowe, w trakcie budowy jest
kolejny i liczba miejsc postojowych jest
niewystarczająca. Dodatkowo został
wprowadzony zakaz parkowania wzdłuż
ulicy Mohna. Realizacja zadania w dużej
mierze rozwiąże problem parkowania
samochodów.

Budowa
ogólnodostępneg
o parkingu na 12
miejsc
postojowych.

75 000,00

22.

CH0426

Święto
Chełmińskiego
Przedmieścia

ul. Szosa
Chełmińska 75, 87100 Toruń

Święto Chełmińskiego Przedmieścia będzie
wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców
Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców z okręgu "Chełmińskie". Ma
ono na celu zwiększenie poczuci więzi
pomiędzy mieszkańcami poprzez
zaproponowanie im wspólnego spędzenia
czasu, wspólnych zajęć integracyjnych dla
każdej grupy wiekowej, wykładów oraz
prezentacji zdjęć ukazujących historyczne
"Chełmińska Przedmieście". Docelowo,
coroczne Święto Chełmińskiego

Organizacja
festynu
osiedlowego dla
mieszkańców
Chełmińskiego
Przedmieścia.

20 000,00

Przedmieścia będzie okazją do rodzinnych i
sąsiedzkich spotkań kulturalnych oraz
sportowo-rekreacyjnych integrujących
mieszkańców "Chełmińskiego".
CZERNIEWICE
23.

CZ0042

Wspólne
Śpiewanie
Pieśni
Patriotycznyc
h

Czerniewice Zespół Szkół nr 34
w Toruniu, ul.
Włocławska
237/239

Co roku w pierwszej połowie listopada
odbywa się wiele różnych uroczystości,
podczas których wspomina się wydarzenia
sprzed prawie 100 lat, kiedy to po okresie
zaborów Polska ponownie pojawiła się na
mapie Europy. To także okazja do refleksji na
temat wolności, która jest dla nas obecnie tak
oczywista, że nie zastanawiamy się na co
dzień nad jej znaczeniem. Dwukrotnie już na
naszym osiedlu uczciliśmy Święto
Niepodległości poprzez śpiew. Do
Wspólnego Śpiewania Pieśni Patriotycznych
zaprosiliśmy mieszkańców osiedla oraz
włączyliśmy do niego tutejszą szkołę.
Powyższe święto jest znakomitą okazją do
integrowania się lokalnej społeczności. W
związku z tym chcemy z pozyskanych
pieniędzy wynająć pełen zespół muzyczny,
który porwie nas do bardziej ochoczego
śpiewania. Chcielibyśmy również program
naszej imprezy urozmaicić poprzez
zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej
(eksponaty, opowieści, konkursy). Dzięki
temu krąg odbiorców znacznie się poszerzy,
ponieważ do miłośników wspólnego
śpiewania dołączą także pasjonaci militariów
i historii. Będzie to duża atrakcja również dla
najmłodszych.

Wspólne
śpiewanie pieśni
patriotycznych z
okazji
Narodowego
Święta
Niepodległości.
Akompaniament
zespołu
muzycznego,
udział grup
rekonstrukcyjny
ch.

5 000,00

24.

CZ0043

Monitoring
miejsca
rekreacyjnego
między ul.
Włocławską a
ul.
Solankową osiedle
Solanki

Róg ul.
Włocławskiej i ul.
Solankowej - działka
113/2 (obręb 76)

Rozbudowa monitoringu Osiedla
Czerniewice u zbiegu ul. Włocławskiej i ul.
Solankowej. Monitorowanie ulic oraz
powstającego placu rekreacyjno-sportowego.
wykonanie jednej kamery obrotowej,
podłączonej do monitoringu miejskiego.

Montaż kamery
obrotowej,
podłączonej do
monitoringu
miejskiego.

40 000,00

25.

CZ0044

Ścianka
treningowa
do tenisa
ziemnego w
Toruniu Czerniewicac
h

U zbiegu ulic:
Zdrojowej/Włocławs
kiej w południowowschodniej części
O/M Czerniewice,
na placu
rekreacyjnosportowym.

Ścianka do jednostronnego treningu do tenisa
ziemnego, składająca się z 7 elementów
żelbetonowych (każdy o wymiarach 2x3 m) o
łącznej długości 14 m w linii prostej.
Usytuowana jest na wcześniej
przygotowanym fundamencie betonowym.
Lico ścianki przemalowane na kolor zielony z
wyznaczonymi białymi liniami imitującymi
siatkę i trzy pola treningowe.

Budowa ścianki
treningowej do
tenisa ziemnego
o szerokości 14
metrów.

85 000,00

26.

CZ0045

XVII festyn
ul. Włocławska 256,
parafialny
87-100 Toruń
"Tu są moje
Czerniewice"

Organizacja XVII festynu parafialnego "Tu
są moje Czerniewice" - zapewnienie atrakcji
dla dzieci, oprawy muzycznej, zakup
artykułów spożywczych oraz nagród, usługi
sanitarne (ul. Włocławska 256)

Organizacja
festynu
parafialnego dla
mieszkańców
Czerniewic.

15 000,00

27.

CZ0046

Miejsce
ul. Włocławska 256,
spotkań dla
87-100 Toruń
mieszkańców
Osiedla
Czerniewice

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca
spotkań mieszkańców Osiedla Czerniewice,
poprzez zakup wyposażenia sali (Włocławska
256). Projekt ma na celu stworzenie miejsca,
gdzie będzie można spotkać się rodzinnie i
sąsiedzko, twórczo spędzić czas, wspólnie
odpocząć i wymienić się wiedzą i
doświadczeniem.

Realizacja
działań z zakresu
aktywizacji
społeczności
lokalnej na
osiedlu
Czerniewice.
Prowadzenie
miejsca spotkań
mieszkańców

60 000,00

przy Parafii
M.B. Łaskawej
wraz zakupem
wyposażenia
niezbędnego do
prowadzenia
zajęć dla dzieci,
młodzieży i
dorosłych.
28.

CZ0047

Uzupełnienie
siłowni
zewnętrznej o
dodatkowe
urządzenia
przy ul.
Włocławskiej
/Zdrojowej

U zbiegu ulic:
Wykonanie dwóch dodatkowych urządzeń do
Zdrojowej/Włocławs istniejącej siłowni zewnętrznej. Wybór
kiej w południowo- urządzeń do ustalenia przed realizacją.
wschodniej części
O/M Czerniewice na
placu rekreacyjnosportowym.

Zakup i montaż
dwóch
dodatkowych
urządzeń do
istniejącej
siłowni.

15 000,00

29.

CZ0049

I etap
przebudowy
ul.
Romantyczne
j w Toruniu Czerniewicac
h

Ulica Romantyczna
znajduje się we
wschodniej części
O/M Czerniewice.

Przebudowa ulicy Romantycznej na odcinku
o długości około 45 m o nawierzchni
wykonanej z kostki betonowej jako ciągu
pieszo-jezdnego.

Utwardzenie
drogi kostką, na
długości 45
metrów.

60 000,00

ul. Szczecińska w
Toruniu, teren
parafii pw. Matki
Bożej Nieustającej
Pomocy

Na Bielawach, na corocznym festynie, bawi
się kilkanaście tysięcy torunian. Zawsze jest
dobra zabawa i wypoczynek dla całych
rodzin. Wystarczy tylko przyjść i bawić się.
My festyn zorganizujemy, bo mamy w tym
doświadczenie. Zabawa będzie przednia,
Gwiazdy estrady zaśpiewają tylko dla Was i

Organizacja w
dniu 20 maja
2018 r. festynu
rodzinnego na
Bielawach na
terenie parafii
pw. Matki Bożej

60 000,00

BIELAWY-GRĘBOCIN
30.

GB0051

Zabawa na
Bielawach

dla nas, ale pod jednym warunkiem zagłosujcie na projekt ZABAWA NA
BIELAWACH. Do zobaczenia 20 maja 2018
roku.

Nieustającej
Pomocy.

31.

GB0052

Budowa ulicy Toruń, osiedle
Karolinki w
Bielawy-Grębocin
Toruniu

Położenie nawierzchni asfaltowej o
szerokości 6 metrów na całej długości ulicy,
budowa chodnika od strony zachodniej ulicy
o szerokości 2 metry, przełożenie chodnika
od strony wschodniej, szerokość 2 metry.

Ułożenie
asfaltowej
nawierzchni
jezdni oraz
chodników.

32.

GB0053

Budowa
Teren przy
altany (wiaty) przedszkolu (SP35,
ul. Krynicka, Toruń)
na terenie
przedszkola
przy Szkole
Podstawowej
nr 35 w
Toruniu

Potrzeba budowy altany pojawiła się w
bieżącym roku, po wycince drzew rosnących
na sąsiadującej z placem zabaw działce.
Drzewa te spełniały rolę naturalnej "wiaty",
która zacieniała część placu. Dziś, po ich
wycięciu, plac stał się miejscem odsłoniętym,
pozbawionym naturalnej bariery
przeciwsłonecznej. Zaproponowany projekt
zakłada budowę altany będącej schronieniem
przed zbyt mocnym nasłonecznieniem w
dniach wiosenno-letnich. Altana wyposażona
byłaby w cztery/pięć ław, z których
korzystałyby bawiące się dzieci. Projekt
przewiduje przygotowanie terenu, budowę
altany krytej gontem o wymiarach 6x4 m,
wzmocnienie podłoża i zagospodarowanie
terenu wokół (drobne nasadzenia krzewów).

Budowa altany
ogrodowej na
terenie
przedszkola.

30 000,00

33.

GB0054

Wybieg dla
Teren
psów przy ul. nieruchomości
gruntowych
Guliwera
oznaczonych w
ewidencji gruntów
numerami 144/55
oraz 144/58, obręb

Wybieg dla psów przy ul. Guliwera wraz z
kompletem urządzeń do zabawy.

Budowa
ogrodzonego
wybiegu dla
psów z
urządzeniami do
zabawy i
ćwiczeń.

60 000,00

275 000,00

54.
JAKUBSKIE-MOKRE
34.

JM0124

Remont
kapitalny
pieszojezdni
do budynków
Spółdzielni
Mieszkaniow
ej "Spomasz",
Spółdzielni
Mieszkaniow
ej
"Geofizyka"
przy ulicy
Kościuszki i
Batorego oraz
właścicieli
garaży.

Pieszojezdnia
pomiędzy garażami
przy budynkach ul.
Batorego 35 a
Kościuszki 53-55.

Projekt polega na wymianie nawierzchni
pieszojezdni do budynków Spółdzielni
Mieszkaniowej "Geofizyka" oraz Spółdzielni
Mieszkaniowej "Spomasz", znajdujących się
przy ulicy Batorego i Kościuszki oraz
właścicieli garaży (wjazd od ulicy
Kościuszki).

Wymianie
nawierzchni
pieszojezdni
prowadzącej do
budynków oraz
przy garażach.

215 000,00

35.

JM0125

Wymiana
nawierzchni
chodników
położonych
pomiędzy
budynkami
Świętopełka
4-18, 20-20c,
22-22c, 2424c

Chodniki pomiędzy
budynkami
Świętopełka 4-18,
20-20c, 22-22c, 2424c

Projekt polega na wymianie nawierzchni
chodników znajdujących się pomiędzy
budynkami Świętopełka 4-18, Świętopełka
20-20c, Świętopełka 22-22c i Świętopełka
24-24c

Wymiana
nawierzchni
chodników
pomiędzy
budynkami we
wskazanych
lokalizacjach.

20 000,00

36.

JM0126

Wykonanie
chodnika
wzdłuż drogi
dojazdowej

Od Szosy Lubickiej
wzdłuż budynków
Szosa Lubicka 1515a

W ramach projektu zostanie wykonane około
100 metrów bieżących chodnika (od
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy
Szosie Lubickiej do osiedla Piernikowego)

Wykonanie ok.
100 mb
chodnika od
istniejącego

50 000,00

do Osiedla
Piernikowego

37.

JM0128

Minipark
rozrywki na
Mokrem

Zespół Szkół nr 7 w
Toruniu, ul.
Bażyńskich 30/36

wraz z oznakowaniem zakaz zatrzymywania
się na chodniku.

ciągu pieszorowerowego
przy Szosie
Lubickiej
wzdłuż
budynków Szosa
Lubicka 15-15a
wraz z
montażem
zakazu
zatrzymywania
się (B-36) na
chodniku.

Projekt pn. "Minipark rozrywki na Mokrem"
to propozycja międzypokoleniowa. Dotyczy
dostosowania terenu Zespołu Szkół nr 7 w
Toruniu do potrzeb rekreacyjno-sportowych
mieszkańców osiedla Mokre. Należy
wyposażyć teren w atrakcyjne sprzęty, z
których mogą korzystać całe rodziny.
Powinny być to urządzenia dostosowane do
korzystania na zewnątrz typu: labirynt - gra
zręcznościowa - rozwija spostrzegawczość i
zwinność, betonowy stół ping-pingowy,
piłkarzyki betonowe, elementy takie jak:
drążki, drabinka, ławeczka, poręcze na
pylonie, rowerek. Urządzenia te gwarantują
poprawę kondycji psychofizycznej, dobrą
zabawę i międzypokoleniową integrację.
Będzie to gotowa oferta wspólnego,
przyjemnego spędzenia czasu. W parku
rozrywki, który ma sprzyjać integracji
mieszkańców, powinno się znaleźć też
zadaszone miejsce - altana z ok. 25 miejscami

Budowa
otwartego i
ogólnodostępneg
o mini parku
rozrywki na
Mokrem,
składającego się
z labiryntu,
betonowy stołu
do ping-ponga,
piłkarzyków,
drążków,
drabinki,
ławeczki,
poręczy na
pylonie, roweru
oraz zadaszonej
altana z 25
miejscami
siedzącymi.

30 000,00

siedzącymi. Z tego miejsca mogłyby również
korzystać grupy przedszkolne i szkolne (np.
głośne czytanie młodszym przez starszych).
Teren, na którym miałby powstać minipark
rozrywki, jest otwarty i ogólnodostępny.
38.

JM0131

Farma kurką i ul. Chrobrego 13-17
krówką a ul. Chrobrego 19
rozbudowa
w Toruniu
placu zabaw
w oparciu o
tematykę
farmy

Farma z kurką i krótką - rozbudowa placu
zabaw w oparciu o tematykę farmy, gdzie
dzieci będą mogły spędzić aktywnie czas na
zabawie na dwóch kiwakach typu krówka czy
kurka oraz wspólnie pobawić się w Zagrodzie
Labirynt czy w Młynie. Nie zabraknie
huśtawki czy tak uwielbianej przez dzieci
huśtawki typu "Bocianie gniazdo". Plac
zostanie ogrodzony, zostaną ustawione
masywne ławki dla opiekunów, kosz na
śmieci. Plac zostanie wyposażony w
powierzchnię bezpieczną - poliuretanową.

Rozbudowa
placu zabaw
(tematyka:
farma).
Bezpieczna
nawierzchnia,
montaż kiwaków
typu kurka lub
krówka; zagroda
labirynt, młyn,
huśtawki
„Bocianie
gniazdo”. Ławki
i kosze na
śmieci.

150 000,00

39.

JM0132

Jedziemy
tramwajem i
strażą
pożarną rozbudowa
placu zabaw
w tematyce
nawiązującej
do miejskiej

Jedziemy tramwajem i strażą pożarną rozbudowa placu zabaw w tematyce
nawiązującej do miejskiej. Plac zostanie
powiększony i porządnie ogrodzony wraz z
wymianą na powierzchnię bezpieczną
poliuretanową w kolorach nawiązujących do
miejskich. Na placu pojawią się duże
elementy typu Zestaw Tramwaj i Zestaw
Straż Pożarna. Poza tym dzieci będą mogły
skorzystać z huśtawek typu "Bocianie
Gniazdo" czy wahadłowej, kiwaków typu
Auto, karuzela, zadaszona piaskownica. Dla
opiekunów zostaną postawione masywne

Rozbudowa
placu zabaw
(tematyka
miejska).
Bezpieczna
nawierzchnia.
Montaż dużych
elementów typu
zestaw
„Tramwaj” i
zestaw „Straż
Pożarna”,
huśtawka typu

190 000,00

Teren przed
wieżowcem przy ul.
Chrobrego 19 w
Toruniu

ławki oraz śmietnik.

„Bocianie
gniazdo” oraz
wahadłowa,
kiwaki typu
auto, karuzela,
zadaszona
piaskownica.
Ławki, kosze na
śmieci,
ogrodzenie.

KASZCZOREK
40.

K0061

Nowa zieleń
dla
Kaszczorka

Toruń, Kaszczorek,
ul. Szczęśliwa,
Dożynkowa i Na
Przełaj

Projekt polega na montażu "5 żywych wiat
wierzbowych" z żywymi ławkami wewnątrz i
nasadzeniach krzewów róży okrywowej w
pasach dróg między chodnikami a jezdniami
na ul. Szczęśliwej, Dożynkowej i Na Przełaj.
Wiaty będą wykonane z rosnących ciągle
wierzb. Dadzą one cień i odpoczynek
spacerującym osobom. Przykłady:
http://zywapracownia.pl/category/zywawiklina/ Wraz z nasadzeniami krzewów,
zastosowane będą maty antychwastowe oraz
uzupełnienie urodzajną ziemią. Ze względu
na odśnieżanie, wzdłuż tras zieleni zostanie
postawiony płotek oddzielający je od jezdni.

Nasadzenia
krzewów róży
okrywowej w
pasach dróg
między
chodnikami i
jezdniami na ul.
Szczęśliwej,
Dożynkowej i
Na Przełaj. Maty
antychwastowe
oraz płotki
oddzielające
zieleń od jezdni.
Zakres projektu
zmieniony.

110 000,00

41.

K0062

Wieża
widokowa na
skarpie
Drwęcy

Toruń, ul.
Międzyrzecze
(obręb 62, działka
22)

Projekt "Wieża widokowa na skarpie
Drwęcy" ma umożliwić wszystkim
mieszkańcom Torunia podziwianie pięknej
panoramy Drwęcy. Dodatkowo punkt ten ma
być siedliskiem dla ptaków dzięki
zamontowanym na niej budkom lęgowym.

Budowa wieży
widokowej na
skarpie Drwęcy
z
zamontowanymi
budkami

60 000,00

Wieża ma być zlokalizowana przy ul.
Międzyrzecze na brzegu Drwęcy z widokiem
na rzekę i łąkę (lub jeśli będzie to
niemożliwe, to przy ul. Zakole). Konstrukcja
budowli ma być drewniana i mieć wysokość
8 m, a w podstawie 10x3,2m.

lęgowymi dla
ptaków.

42.

K0064

Budowa
parkingu
wraz z
kanalizacją
deszczową i
oświetleniem

Cmentarz przy ul.
Turystycznej 49-51
w Kaszczorku
(Toruń)

Wyrównanie oraz przygotowanie terenu
obecnie użytkowanego jako parking
nieurządzony (położony przy zachodniej
granicy cmentarza parafialnego w
Kaszczorku) pod budowę nawierzchni
utwardzonej kostką brukową wraz z
odwodnieniem i budową oświetlenia wzdłuż
dłuższego boku parkingu.

Budowa
parkingu z
kostki brukowej
przy cmentarzu
na ul.
Turystycznej,
odwodnienie i
oświetlenie.

235 000,00

43.

K0065

Kompleks
rekreacyjnosportowy w
Kaszczorku

Toruń - Kaszczorek,
ul. Gościnna 10
(działka nr 257/37,
obręb 61)

Położona przy ul. Gościnnej rozległa działka
miejska nr 253/37 obecnie zagospodarowana
jest w niewielkiej części, którą zajmuje
boisko wielofunkcyjne i plac zabaw z
siłownią plenerową. Cała wielka reszta to
zachwaszczony nieużytek, będący obecnie
toaleta dla psów. Urządzenie na terenie tego
nieużytku kompleksu rekreacyjnosportowego z dużą połacią trawiastą do
biwakowania i urządzeniami do rekreacji,
takimi jak stół do ping-ponga, piłkarzyki,
ławko-stoły z grami planszowymi i boisko do
plażowej siatkówki będzie dla mieszkańców
osiedla w różnym wieku miejscem
wypoczynku i relaksu oraz znakomitym
uzupełnieniem do istniejącego boiska i placu
zabaw. Nieopodal kompleksu urządzony
zostanie ogrodzony wybieg dla psów (inny
projekt BP2018)

Urządzenie
zielonego terenu
do biwakowania.
Montaż stołu do
ping-ponga,
piłkarzyków,
ławko-stołów.
Boisko do
siatkówki
plażowej.
Monitoring.

160 000,00

44.

K0066

Wybieg dla
psów w
Kaszczorku

Toruń - Kaszczorek,
ul. Gościnna 10
(działka nr 257/37,
obręb 61)

Położona przy ul. Gościnnej rozległa działka
miejska nr 253/37 obecnie zagospodarowana
jest w niewielkiej części, którą zajmuje
boisko wielofunkcyjne i plac zabaw z
siłownią plenerową. Cała wielka reszta to
zachwaszczony nieużytek, będący obecnie
toaleta dla psów. Inny projekt zgłoszony do
BP2018 przewiduje na terenie tego nieużytku
kompleksu rekreacyjno-sportowego z dużą
połacią trawiastą do biwakowania. W trosce o
to, by kompleks do rekreacji nie stał się
toaleta dla czworonogów, niniejszy projekt
obejmuje budowę ogrodzonego wybiegu dla
psów, w sąsiedztwie terenu do rekreacji.
Wybieg dla psów podzielony będzie na dwie
osobne części - dla małych i dużych psów.
Znajdzie się na jego obszarze (o pow. 25x40
m) wszystko co potrzebne na tego rodzaju
obiektach, a więc drewniane urządzenia
sprawnościowe dla czworonogów,
piaskownice, automaty z woreczkami na
odchody, pojemniki na odchody, ławki i
ławko-stoły dla opiekunów.

Budowa
wybiegu dla
psów z
urządzeniami do
zabawy i
ćwiczeń oraz
ogrodzeniem.
Kosze na psie
odchody, ławki i
ławko-stoły.

60 000,00

Toruń, ul. Szubińska
17 przy kościele pw.
bł. ks. Stefana
Wincentego
Frelichowskiego

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną
nawierzchnią typu orlik o wymiarach pola
gry 60x30m. Budowa wraz z ogrodzeniem i
oświetleniem.

Budowa boiska
piłkarskiego ze
sztuczną
nawierzchnią
typu orlik o
wymiarach pola
gry 60x30m
wraz z
ogrodzeniem i

700 000,00

OGÓLNOMIEJSKIE
45.

O0101

Budowa
boiska ze
sztuczną
nawierzchnią
do piłki
nożnej typu
Orlik

oświetleniem.
46.

O0392

Sterylizacja
300
toruńskich
kotów wolno
żyjących

Miasto Toruń

Przeprowadzenie akcji sterylizacji 300 kotów
wolno żyjących na terenie M.Torunia w
miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.
Bezpośrednim adresatem zadania jest
społeczność lokalna M.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 w mieście są
potrzebne ,a zatem pożyteczne.To sojusznicy
człowieka w walce z gryzoniami. Problemy
powstają wówczas, kiedy jest ich na danym
terenie za dużo.Oczekiwanym skutkiem akcji
sterylizacji jest regulacja nad populacji kotów
miejskich, zmniejszenie ogólnej 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 i
poprawa czystości otoczenia, gdyż rzadziej
będą się borykać z problemem bezdomnych
kotów ba 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.

Sterylizacja 300
wolno żyjących
kotów (w tym
250 kotek)
mieszkających
na terenie
Torunia.

47.

O0398

Wrzosy się
rozwijają inwestujemy
w zdrowie

Wrzosy (działka
731/2, obręb 32)

Projekt zakłada wybudowanie, na terenie
osiedla Wrzosy, przy zbiegu ulic Chabrowej i
Storczykowej, ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 30x62 m ze

Budowa boiska
wielofuncyjnego
ze sztuczną
trawą, instalacja

40 000,00

700 000,00 Projekt
zmodyfikowa
ny. Ze
względów

fizyczne

48.

O0403

Toruń w
zieleni

Parki miejskie i
ogrody położone w
granicach
administracyjnych
miasta

sztuczną nawierzchnia (sztuczna trawa), do
gry w piłkę nożną. Obiekt zostanie
oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości
4m, zostaną zamontowane także piłkochwyty.
Dzięki lokalizacji boisko będzie pod stałym
dozorem, a jednocześnie jego użytkowanie
nie będzie uciążliwe dla mieszkańców
pobliskich domostw. Z boiska będą korzystać
mieszkańcy (czy przed południem uczniowie
pobliskich szkół i przedszkoli, a po południu
mieszkańcy osiedla Wrzosy w Toruniu). W
przestrzeni publicznej pojawi się miejsce,
które będzie przeciwdziałać agresywnego
zachowaniu młodzieży, które ułatwi walkę z
nudą i zachęci do ruchu. Boisko ukierunkuje
zainteresowania młodzieży na poprawę
kondycji fizycznej i rywalizację sportową.

oświetlenia i
ogrodzenia.
Projekt
zmodyfikowany.

Projekt obejmuje stworzenie i uruchomienie
portalu internetowego i aplikacji mobilnej o
miejskich parkach i ogrodach będący źródłem
wiedzy dla mieszkańców o wydarzeniach
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych
mających na celu budowanie więzi
społecznych i propagowanie zdrowego stylu
życia. Zarówno portal jak i aplikacja będzie
stanowić narzędzie wspierające kreowanie
wydarzeń i inicjatyw sąsiedzki w zielonej
okolicy. Celem projektu jest to, aby parki
stały się jak niegdyś centrami życia
społecznego, skupiającymi i angażującymi
mieszkańców, wpływającymi pozytywnie na
odtwarzanie więzi społecznych pomiędzy
sąsiadami.

Stworzenie i
uruchomienie
portalu
internetowego i
aplikacji
mobilnej
poświęconej
toruńskim
parkom i
planowanym w
nich
wydarzeniom.

technicznych
nie jest
możliwa
obecnie
instalacja
monitoringu.

25 000,00

49.

O0408

LuxFest vol.
4 – edycja
specjalna
Mikołajkowa

Toruń Arena, ul.
Generała Józefa
Bema 73-89 w
Toruniu

LuxFest jest wydarzeniem muzycznym
organizowany od 2012 roku, którego
pomysłodawcą jest Robert „Lica” Fridrich i
zespół Luxtorpeda. Pięć poprzednich edycji
odbyło się w Poznaniu w hali Arena i
uczestniczyło w nich łącznie niemal 20 tys
osób. Od 2015 roku LuxFest odbywa się
również w Toruniu i mamy nadzieję, że na
stałe wpisał się w festiwalowy kalendarz
Torunia. W Toruniu LuxFest jest wyjątkowy
ponieważ organizowany jest zawsze na
początku grudnia z okazji Mikołajek. Do tej
pory odbyły się już 2 edycje, które cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców Torunia. Dość napisać, że
darmowe wejściówki rozchodziły się w parę
godzin. Zarówno w tym roku (9 grudnia
2017) , jak i podczas planowanej 4. edycji
festiwalu (15 grudnia 2018) LuxFest w
Toruniu odbędzie się w Toruń Arena, czyli
obiekcie, który pomieści ok. 5 tysięcy osób.
Planowany skład koncertu: Sobota 15.12.2018 r – Arka Noego – KęKę –
Happysad – Lady Pank – Luxtorpeda –
PawBeats Orchestra (Orkiestra Symfoniczna
+ między innymi: Marika, Marcelina, Piotr
Rogucki, Quebonafide, VNM, Dwa Sławy,
Robert Cichy, Masia, Zeus, Bisz)

Mikołajkowa
edycja LuxFestu
(vol. 4), podczas
której wystąpią
Arka Noego,
KęKę,
Happysad, Lady
Pank,
Luxtorpeda,
PawBeats
Orchestra
(Orkiestra
Symfoniczna +
między innymi:
Marika,
Marcelina, Piotr
Rogucki,
Quebonafide,
VNM, Dwa
Sławy, Robert
Cichy, Masia,
Zeus, Bisz).
Termin:
grudzień 2018 r.

320 000,00

50.

O0415

Mistrzostwa
Torunia w
Spływie na
Byle Czym

Rzeka Drwęca, od
wysokości ul.
Zakole do Parku
Etnograficznego w
Kaszczorku

"Mistrzostwa Torunia w spływie na byle
czym" to rozwinięcie imprezy lokalnej, która
zorganizowaliśmy w 2016 roku
(http://www.facebook.com/events/533833576
788669/) i zorganizujemy w roku 2017.
Zapraszamy do wyboru tego wniosku do

Organizacja
imprezy pn.
"Mistrzostwa
Torunia w
spływie na byle
czym", tj.

40 000,00

sfinansowania w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Miasta Torunia, gdyż: mobilizuje uczestników do wspólnej zabawy
przy budowie oryginalnych pojazdów
pływających - pozwala na bezpieczną i dobrą
zabawę dla całych rodzin. "Wodniacy"
popłyną swoimi pojazdami Drwęcą (około 40
minut) i dołączą do zabawy na przystani
kajakowej przy "Skansenie" - na imprezie
zagra znany toruński zespół rockowy impreza będzie promowała wolontariat "Mistrzostwa Torunia w Spływie na Byle
Czym' mają okazję stać się nową atrakcją
turystyczną naszego miasta. Planujemy, że
impreza odbędzie się 21.07.2018 roku.

spływie na
konstrukcjach
stworzonych
przez
uczestników.

51.

O0416

Bezpiecznie
na lotnisko

Ul. 4 Pułku
Lotniczego - droga
między lotniskiem
Aeroklubu
Pomorskiego a
skrzyżowaniem z
Szosą Okrężną i ul.
Grunwaldzką

Stworzenie bezpiecznego dojścia na toruńskie
lotnisko. Budowa pieszojezdni z
ograniczeniem ruchu samochodowego o
długości 350 metrów dla setek torunian
udających się rekreacyjnie do kawiarni,
stadniny i na teren aeroklubu - obecna droga
w ciągu Szosy Okrężnej (zakres zadania
zmieniony w stosunku do pierwotnego
projektu).

Budowa
pieszojezdni o
długości 350 m z
ograniczeniem
ruchu
samochodowego
, oświetlenie.

250 000,00 Zakres
zadania
zmieniony w
stosunku do
pierwotnego
projektu.

52.

O0417

Przebudowa
drogi
osiedlowej z
wyznaczenie
m nowych
miejsc
parkingowyc
h

Drogo od budynku
przy ul.
Broniewskiego 40a,
obok budynków
przy ul.
Broniewskiego 4046, 48-54, 58-64 do
Broniewskiego 72
oraz Fałata 43-49,

Przywrócenie poprawnej komunikacji dla
pieszych, samochodów oraz rozbudowa
miejsc postojowych na terenach przy
szczytach budynków oraz wzdłuż pieszojedni z wyznaczonym pasem dla pieszych.

Przebudowa
drogi osiedlowej
oraz
wyznaczenie
nowych miejsc
postojowych.

840 000,00

51-59
53.

O0418

"Plac z
widokiem" otwarty
rehabilitacyjn
y plac zabaw
dla dzieci z
niepełnospra
wnością i nie
tylko.

ul. Legionów (Polna
/ Legionów /
Inżynierska), w
sąsiedztwie boiska
Orlik.

54.

O0419

Rozbudowa
Toruń, ul. Ludwika
skateparku na Rydygiera 12
Rubinkowie

Wesprzyj powstanie integracyjnego placu
zabaw w Toruniu z przyrządami
dedykowanymi dla dzieci niepełnosprawnych
i nie tylko. Plac będzie miejscem zabaw i
rehabilitacji dla chorujących dzieci oraz
integracji dzieci z niepełnosprawnościami i
bez, zamieszkałych na terenie Miasta
Torunia. Wszystkie przyrządy, które
zbudujemy będą skonsultowane z
projektantem, lekarzami i terapeutami.
Przykładowe urządzenia, które chcemy
zamontować to: huśtawka (z podjazdem na
wózek), huśtawka dwuosobowa, karuzela z
podjazdem na wózek inwalidzki, bocianie
gniazdo, Zestaw zabawowy z podjazdem na
wózek inwalidzki. Ponadto chcemy
zamontować inne urządzenia typu: huśtawki
wahadłowe, ścianka wspinaczkowa, ławka z
oparciem (3 szt.), powierzchnia bezpieczna.
W Toruniu nie ma placu zabaw
dostosowanego do potrzeb dziecka z
niepełnosprawnością ruchową. Chcemy to
zmienić. Podaruj uśmiech niepełnosprawnym
dzieciom i pomóż spełnić ich marzenia
zabawy z rówieśnikami. Stwórzmy miejsce z
WIDOKIEM dla wszystkich dzieci!

Budowa placu
zabaw z
nawierzchnią
bezpieczną oraz
urządzeniami
dostosowanymi
do potrzeb dzieci
niepełnosprawny
ch.

290 000,00

Rozbudowa istniejącego już skateparku
mieszczącego się w dzielnicy Rubinkowo,
przy ulicy Ludwika Rydygiera 12.
Wykonanie powierzchni betonowej jak i
również przeszkód. Ewentualne zadaszenie
skateparku (ochrona przed deszczem).

Budowa
dodatkowych
urządzeń z
betonu na terenie
skateparku na
Rubinkowie.

420 000,00

Dodatkowo zamontowanie oświetlenia w
nowej części skateparku, ale także już
istniejącej, ponieważ jedna lampa jest
niewystarczająca. Projekt skateparku
najlepiej by był wykonany i zrealizowany
przez firmę doświadczoną w tego typu
przedsięwzięciach.

Montaż
zadaszenia i
oświetlenia
terenu.

55.

O0420

Joga w parku

Park Miejski na
Bydgoskim
Przedmieściu

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie
dla mieszkańców całego miasta zajęć
fizycznych - ćwiczeń jogi w Parku Miejskim
na Bydgoskim Przedmieściu. Zajęcia te
byłyby prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów i
odbywałyby się w każdą niedzielę w
czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 r. na terenie
Parku Miejskiego na Bydgoskim
Przedmieściu, w godzinach
okołopołudniowych.

Organizacja
ćwiczeń jogi w
Parku Miejskim
na Bydgoskim
Przedmieściu, w
każdą niedzielę
czerwca, lipca i
sierpnia 2018.
Wykwalifikowa
ni instruktorzy.

13 000,00

56.

O0422

Festiwal
teatrów tańca
Sfera
Ruchu_Toruń
2018

Młodzieżowy Dom
Kultury w Toruniu,
ul. Przedzamcze
11/15, 87-100 Toruń

Festiwal teatrów tańca SFERA
RUCHU_TORUŃ 2018 odbędzie się w
dniach od 15 do 17 czerwca 2018 r. w
Młodzieżowym Domu Kultury, ul.
Przedzamcze 11/15 w Toruniu. Sfera
Ruchu_Toruń jest imprezą skierowaną do
mieszkańców Torunia - zarówno do
młodzieży. jak również do osób dorosłych.
Celem festiwalu jest propagowanie i
promowanie tańca nie tylko jako formy
sztuki, ale też jako sposobu na spędzanie
czasu wolnego. Mieszkańcy będą mieli
okazję zobaczyć spektakle, które zostaną
zakwalifikowane na festiwal, jak również
występy specjalnie zaproszonych gości -

Organizacja, w
czerwcu 2018,
festiwalu
teatrów tańca dla
młodzieży i
dorosłych.
Występy,
występy
plenerowe na
starówce,
warsztaty
taneczne.

28 000,00

uznane spektakle taneczne. Oprócz tego
zainteresowani będą mogli wziąć udział w
warsztatach tanecznych, które poprowadzą
najlepsi w Polsce nauczyciele tańca. Atrakcją
będą również występy plenerowe, które
odbędą się w obrębie starówki.
57.

O0426

Naprawa
ul. inż. arch.
chodnika (ul. Kazimierza
Gregorkiewic Gregorkiewicza
za)

Naprawa chodnika na ulicy Gregorkiewicza
na odcinku biegnącym przy terenie
wojskowym oraz Zespole Szkół nr 10.
Chodnik na wskazanym odcinku znajduje się
w fatalnym stanie, pełno na nim różnych
nierówności, dziur. Jest to także miejsce w
ścisłym centrum Torunia, w niedalekiej
odległości od starówki, a więc w tej
najbardziej reprezentatywnej części miasta.
W związku z powyższym odcinek ten
bezwzględnie wymaga naprawy.

Naprawa
istniejącego
chodnika.

58.

O0427

Remont
kojców dla
psów

Schronisko dla
Bezdomnych
Zwierząt ul.
Przybyszewskiego 3,
87-100 Toruń

Projekt realizuje kolejny etap remontu
schroniska. W budynku dawnej stolarni, w
którym 25 lat temu zbudowano kojce z
zewnętrznymi wybiegami, mieszkają dorosłe,
ale najmniejsze psiaki ze schroniska. Remont
pomieszczeń zapewni im ciepło w zimowe
miesiące, a wymiana posadzki i siatek,
bezpieczną zabawę na wybiegach.

Remont kojców
dla psów w
schronisku dla
zwierząt, w
budynku dawnej
stolarni.

90 000,00

59.

O0429

Patriotyczny
rock - koncert
zespołu
"Contra
Mundum"

Toruń, koncert
plenerowy lub pod
dachem (w
zależności od
warunków
atmosferycznych)

Contra Mundum to zespół wyjątkowy na
polskiej scenie muzycznej łączący klasyczne
rockowe brzmienie z przejmującymi
patriotycznymi tekstami. Liderem jest
charyzmatyczny wokalista Norbert "Smoła"
Smoliński, który komponuje do wierszy m.in.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa
Herberta czy Cypriana Kamila Norwida.

Bezpłatny
koncert
patriotyczny
zespołu "Contra
Mundum" - przy
okazji obchodów
rocznicowych w
Toruniu.

30 000,00

180 000,00

Opowiada w ten sposób o trudnej historii
Polski i jej bohaterach. W typowo rockowy
sposób interpretuje też towarzyszące nam od
lat pieśni patriotyczne, które w
przełomowych dla Polski chwilach
podtrzymywały nas na duchu i dodawały sił.
Zespół i jego lider ze swoją muzyką od 2014
roku dociera do szerokiego grona odbiorców.
Można ich usłyszeć w całej Polsce przy
okazji różnego rodzaju rocznic i świąt
państwowych. Grają zarówno dla młodzieży
jak i dla kombatantów. Zaprośmy ich również
do Torunia. Niech nasze miasto również
rozbrzmi dźwiękami porządnej rockowej
muzyki i wzniosłymi tekstami mistrzów
pióra. Impreza mogłaby się odbyć w plenerze
lub jakiejś sali w dogodnym dla zespołu
terminie. Zależy to od pory roku oraz
uroczystości rocznicowych, których częścią
miałby być ten koncert (np. okolice 1 marca,
3 maja czy 11 listopada). Z założenia występ
będzie bezpłatny.
60.

O0430

Song of
Fosa przy ruinach
Songs
Zamku
Festival 2018 Krzyżackiego
(równoległa do
Bulwaru
Filadelfijskiego)

SONG OF SONGS FESTIVAL 2018 Song of Organizacja
Songs Festival to Międzynarodowy
festiwalu
Ekumeniczny Festiwal Muzyki
muzycznego.
Chrześcijańskiej, który odbył się w Toruniu
trzynaście razy i był największą w Europie
Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki
polskich artystów wykonujących
współczesną, profesjonalną muzykę
chrześcijańską oraz znakomitych solistów i
zespołów z zagranicy. Warto wznowić te
wyjątkowe spotkania, które przez lata
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i

350 000,00

pozostały w żywej pamięci wielu
mieszkańców Torunia i nie tylko. Idea i cel
organizowania tej cyklicznej imprezy
wynikała z przekonania, że w jednoczącej się
Europie można i trzeba szukać obszarów, w
których młodzi ludzie, znajdą wspólną
płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi i
myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu
była i jest muzyka, w szczególności ta
inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą
płynącą z Ewangelii. Jest ona jednocześnie
drogą do pokonywania uprzedzeń, wrogości i
obojętności wobec innych ludzi, czy innych
wyznań religijnych. W obecnym czasie idee
te są w dalszym ciągu jak najbardziej
aktualne, więc powrót do tak wartościowej
imprezy, jaką jest SONG OF SONGS
FESTIVAL, wydaje się dobrym pomysłem.
61.

O0433

"Bawmy się
razem" integracyjny
plac zabaw
dla dzieci
niepełnospra
wnych z
Torunia.

Teren Hospicjum
Nadzieja przy ul.
Włocławskiej 169b

Nie było do tej pory takiego miejsca w
Toruniu. Miejsca, w którym w
nieskrępowany sposób mogłyby się bawić ze
sobą i integrować dzieci sprawne razem z
dziećmi niepełnosprawnymi. W świecie
dzieci niepełnosprawność nie jest przeszkodą,
jeżeli dorośli będą umiejętnie od
najmłodszych lat mówić i uczyć o takich
problemach. Realizacja projektu zakłada
powstanie pierwszego tego typu miejscatolerancyjnego i przyjaznego, a przede
wszystkim otwartego dla wszystkich. Na
terenie placu powstaną liczne atrakcje
przystosowane do korzystania przez
wszystkie dzieci. Będzie to miejsce, które
dzięki fachowemu zapleczu medycznego

Budowa placu
zabaw z
bezpieczną
nawierzchnią i
urządzeniami
dostosowanymi
do potrzeb dzieci
niepełnosprawny
ch.

270 000,00

pracowników hospicjum, będzie w pełni
bezpieczne dla jego użytkowników.
Zwiększenie potencjału placówki hospicjum
pozwoli na organizowanie na placu festynów
i pikników rodzinnych służących do
integracji i przełamywaniu barier.
Dodatkowym atutem będzie możliwość
reintegracji społecznej rodziców dzieci
niepełnosprawnych, którzy często jako
najbliższe otoczenie, są narażeni na
wykluczenie społeczne. Plac interaktywny
pozwoli na zwiększenie aktywności
społecznej w każdym obszarze. Plac zakłada
użytkowanie przez dzieci powyżej 2 roku
życia. Dostępny w okresie wiosna-lato-jesień.
62.

O0434

Kulturalne
Teren Zespołu
Dzieciaki Staromiejskiego
cykl
koncertów
Toruńskiej
Orkiestry
Symfonicznej
dla dzieci

Cykl koncertów w wykonaniu Toruńskiej
Orkiestry Symfonicznej dla dzieci w wieku 310 lat. Dzięki projektowi dzieci z całego
Torunia będą mogły poznać tajniki gry na
wielu instrumentach, popularne utwory i
kompozytorów, ucząc się jednocześnie być
świadomym odbiorcą sztuki. Projekt będzie
polegać na organizowaniu dwa razy w
miesiącu koncertów dla rodzin z dziećmi.
Realizacja projektu będzie trwać przez cały
2018 r.

Cykl 24
koncertów (2
razy w miesiącu
przez cały 2018
r.) w wykonaniu
Toruńskiej
Orkiestry
Symfonicznej
dla dzieci w
wieku 3-10 lat.
Edukacja
muzyczna.

60 000,00

63.

O0438

Mural
promujący
koszykówkę i
sportowy tryb
życia.

Ideą powstania muralu jest budowanie
świadomości dotyczącej aktywności fizycznej
mieszkańców Torunia, popularyzacja
zdrowego trybu życia oraz promocja
koszykówki jako sportu możliwego do
uprawiania na każdym podwórku. Klub

Stworzenie na
ścianie budynku
muralu o
tematyce
sportowej.

25 000,00

Ulica Bema lub
Kościuszki, lub inna
lokalizacja należąca
do spółdzielni
mieszkaniowej
Kopernik w Toruniu

Twarde Pierniki S.A. pragnie poprzez to
działanie wzmocnić swoje lokalne
oddziaływanie i związek z mieszkańcami
Torunia. Długofalowe budowanie relacji z
lokalną społecznością jest jednym z
głównych założeń działalności klubu
sportowego.
64.

O0442

Mniejszy
dług bogatszy
Toruń

Toruń

Toruń znajduje się w ścisłej czołówce miast,
które zadłużają się najbardziej. Podatki
lokalne nie są obniżane, bezrobocie nie
spada, a miasto nadal dźwiga garb w postaci
perspektywy spłaty powiększającego się
zadłużenia. W przyszłym roku oficjalny dług
mieszkańców Torunia po raz pierwszy w
historii przekroczy 1 miliard złotych i przez
następną dekadę będzie rósł do prawie 1,5
miliarda złotych. Im wyższe zadłużenie, tym
wyższy koszt jego obsługi i tym mniej
środków w kolejnych budżetach na
utrzymanie i nowe inwestycje. Koszt ten
finansują mieszkańcy Torunia, którzy będą
coraz bardziej drenowani w podatkach i
opłatach lokalnych. Kształtowanie polityki
rozwoju miasta, współdecydowanie o jego
przyszłości przez obywateli to
odpowiedzialne zadanie. Skłoniło nas to do
złożenia wniosku, aby zaangażować środki z
budżetu partycypacyjnego na spłatę
zadłużenia, by zmotywować radnych do
większej odpowiedzialności i dbałości o
finanse publiczne. Budżet partycypacyjny jest
niewielki, w związku z czym dużo długów za
jego pomocą się nie spłaci, ale należy zrobić
pierwszy krok, dlatego proponujemy

Przeznaczenie
całej puli
ogólnomiejskiej
budżetu
partycypacyjneg
o 2018 na
częściową spłatę
zadłużenia
miasta Toruń.

2 115 000,00

częściową spłatę zadłużenia miasta, w kwocie
2.115.000 zł. Dobry samorząd to
odpowiedzialny samorząd!
65.

O0447

Rewitalizacja
terenu w
parku "Na
Skarpie”.
Rubinkowo
też chcę mieć
swoją
"Martówkę".

Park "Na Skarpie",
między placem
Cyrkowym a ul.
Winną, przy Forcie I
im. Jana III
Sobieskiego. Część
działki nr 217
zgodnie z planem
zagospodarowania
Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej.

Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie” Rubinkowo też chcę mieć swoją „ Martówkę”
jest skierowana do mieszkańców całego
Torunia, z wyszczególnieniem osiedli
otaczających park tzn. Rubinkowa I, II i
osiedle Na skarpie. Inicjatywa ta, polega na
stworzeniu miejsca wypoczynku w środku
lasu, które dawałoby wiele możliwości
aktywnego spędzania czasu dla całych rodzin.
Teren rekreacyjny na którym znajdowałyby
się ławki , stoły, miejsca grillowe pozwalałby
na relaks na łonie natury, a odpowiedni,
wszechstronny i duży plac zabaw ma sprzyjać
zabawom najmłodszych. Projekt ten ma
wspomóc aktywizacje sportową
mieszkańców, dając im bezpieczne i
profesjonalne miejsce do uprawiania
łucznictwa w każdej odsłonie. Rewitalizacja
stworzy bazę pod organizacje wszelkich
biegów przełajowych, na orientacje,
turniejów łuczniczych itp. Pomysł ten, ma
także przypomnieć mieszkańcom o wartości
historycznej terenu na którym znajduje się
park. Odkrycie baterii RKB III i
zamieszczenie tablic informacyjnych
rozpowszechniłoby walor historyczny
rewitalizowanego terenu wśród mieszkańców
Torunia, którzy licznie odwiedzają tereny
przyforteczne.

Montaż ławek i
stołów oraz
kamiennych
grilli, budowa
placu zabaw,
nasadzenia
drzew i
krzewów,
odkrycie baterii
artyleryjskich
oraz stworzenie
tablic
informacyjnych.
Urządzenie
torów
łuczniczych,
montaż znaków
ostrzegawczych
i ogrodzenia.

360 000,00

66.

O0451

Aktywny

Boisko asfaltowe

Projekt "Aktywny Junior, aktywny Senior -

Wymiana

380 000,00

Junior,
aktywny
Senior boisko
wielofunkcyj
ne. Wymiana
nawierzchni
boiska wraz
ze
wstawieniem
urządzeń do
gier

67.

O0452

przed wieżowcem
przy ul. Chrobrego
19, przy Strudze
Toruńskiej

100-lecie
Cmentarz przy ul.
Cmentarza na Wybickiego w
Wybickiego - Toruniu
alejki

boisko wielofunkcyjne" przewiduje wymianę
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na
nawierzchnię bezpieczną - poliuretanową,
wymianę koszy do gry w koszykówkę oraz
piłkę siatkową wraz z ustawieniem wokół
boiska urządzeń do gier typu piłkarzyki, pingping, stół do gry w szachy oraz wyposażenie
terenu w ławki, kosze na śmieci, w tym
nowoczesnego śmietnika typu "gadający
pies" oraz w stojaki na rowery.

nawierzchni
boiska
wielofunkcyjneg
o oraz koszy do
koszykówki;
budowa miejsca
do gry w
siatkówkę ze
zwijaną siatką;
montaż
piłkarzyków i
stołów do gier
planszowych,
ławek z
oparciem, koszy
na śmieci (w
tym
nowoczesnego
typu "gadający
pies"), stojaków
do rowerów;
ogrodzenie
terenu.

100 rocznica powstania cmentarza przy ul.
Józefa Wybickiego w Toruniu przypada w
2018 i 2019 r. Warto, by torunianie idąc na
taką rocznicę, odwiedzając swoich bliskich
zmarłych oraz spacerując nie brnęli w piachu
i błocie, a odwiedzając nekropolię czuli się
bezpieczni. Dlatego też konieczne jest
wykonanie utwardzonych alei, zamontowanie
lamp parkowych i kamer monitoringu. Od 1
września 1919 r. istnieje cmentarz (teren
zakupiony w 1918 r.) pierwotnie

Utwardzenie
alejek na terenie
cmentarza oraz
instalacja
oświetlenia i
kamer
monitoringu.

800 000,00

przeznaczony dla mieszkańców z
Chełmińskiego Przedmieścia i Bielan. Ze
względu na swoje położenie i zieleń jest
często odwiedzany przez okolicznych
mieszkańców, jako swoisty park i miejsce
historii Torunia oraz ciąg komunikacji
pieszej. ZAGŁOSUJCIE NA PROJEKT,
KTÓRY PORZĄDKUJE 100-LETNIE
MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
TORUNIAN, A DLA NAS ŻYWYCH
BĘDZIE NIEZAKŁÓCONYM MIEJSCEM
REFLEKSJI.
68.

O0453

Poidełka dla
Torunia

Starówka (pl.
Rapackiego przy
Collegium
Maximum, ul
Flisacza przy
Bramie Klasztornej,
ul.
Szeroka/Mostowa),
Rynek
Nowomiejski, ul.
Przedzamcze przy
ruinach zamku
krzyżackiego), Park
Miejski na
Bydgoskim
Przedmieściu
(okolice kościoła
michalitów, główna
aleja parku zachódwschód, aleja
Magiery.

Czy może być coś bardziej orzeźwiającego w
skwarny, upalny dzień niż łyk świeżej,
czystej wody? Dzięki projektowi "Poidełka
dla Torunia" już wkrótce w Grodzie
Kopernika może stanąć 9 poidełek - słupków
wyposażonych w kurki i misy, z których
będzie można darmowo zaczerpnąć wody
pitnej. Według projektu 7 poidełek ma
znaleźć się w okolicy Starówki ,a 2 w Parku
Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.
Każde poidełko ma mieć 3 poziomy - dla
dorosłych, dla dzieci i dla naszych
czworonożnych przyjaciół. Poidełka swoją
formą mają wpisywać się w zabytkowy
charakter obszarów, w których będą
umiejscowione - zarówno bowiem
średniowieczny Zespół Staromiejski, jak i
Park na Bydgoskim Przedmieściu podlegają
ochronie konserwatorskiej. Projekt jest
adresowany zarówno do mieszkańców
Torunia, jak i do przybywających do miasta
gości.

Montaż na
terenie Torunia
siedmiu 3poziomowych
poidełek (dla
dorosłych, dzieci
i zwierząt) z
wodą pitną.

225 000,00 Zakres
zadania
zmieniony w
stosunku do
pierwotnego
projektu.

69.

O0454

Przywróćmy
plażę nad
Wisłą

Teren położony w
Toruniu nad Wisłą,
w sąsiedztwie
Zamku Dybów
(działka nr 14, obręb
65)

Jeszcze na początku lat 70. XX wieku Toruń
szczycił się miejską plażą położoną na lewym
brzegu Wisły, naprzeciw Zamku
Dybowskiego. Wypoczywano tam całymi
rodzinami. Nurt Wisły naturalnie omija to
miejsca, rzeka odkłada tam co roku tysiące
ton świeżego piasku. Wielu torunian
doskonale kojarzy dawną plażę z dzieciństwa
i ciepło wspomina popularne wówczas
brodzenie w Wiśle. Warto wiedzieć, że nasi
dziadkowie korzystali nawet z zacumowanej
w tej okolicy pływającej przebieralni. O plaży
zapomniano, bo socjalistyczny przemysł
ciężki i chemiczny truł systematycznie rzekę.
W ostatnim czasie jakość wody w Wiśle
uległa jednak radykalnej poprawie. Z
wiślanych plaż, oblężonych w upalne dni,
słynie obecnie Warszawa. W Ciechocinku
powstaje plaża miejsca, realizowana w
ramach budżetu partycypacyjnego. Plaża w
Toruniu wielkością przypominałaby
popularną niezwykle plażę w Kamionkach,
gdzie latem ściągają tysiące torunian. Chodzi
o wyrównanie terenu o wymiarach 200 na 40
metrów, wysypanie go piaskiem pobranym z
dna Wisły, wydzielenie fragmentu pod boisko
do siatkówki plażowej i budowę prostej,
częściowo demontowalnej po sezonie,
infrastruktury: przebieralni i wiat.

Wyrównanie
terenu nad
Wisłą,
nawiezienie
piasku z dna
Wisły, boisko do
siatkówki
plażowej, wiaty i
przebieralnie,
oświetlenie,
ławki, kosze na
śmieci, tablice
informacyjne i
oznakowanie,
mostek
pływający,
ratownicy
WOPR.

250 000,00

70.

O0455

BiblioSfera miejsce
twórczych
spotkań

Filie nr 12 (ul.
Fałata 35) i 16
(Raszei 1) Książnicy
Kopernikańskiej w
Toruniu. Uwaga:

BiblioSFERA - miejsce twórczych spotkań to
propozycja utworzenia i promocji miejsc, w
których ważny jest człowiek, jego relacje z
innymi mieszkańcami osiedla, a także
wszystko to, co inspiruje społecznie i

Realizacja cyklu
spotkań i
warsztatów
rozwijających
pasje i

30 000,00

71.

O0456

Namioty
Wyklętych

Raszei 1 to nowa
lokalizacja Filii nr
16, która w
czwartym kwartale
2017 r. zostanie
przeniesiona pod ten
adres. Obecnie Filia
nr 16 funkcjonuje
przy ul. Konstytucji
3 Maja 10 (pawilon
Maciej). Działania,
które wymieniono w
niniejszym wniosku
będą realizowane w
nowej siedzibie Filii
nr 16 (Raszei 1)

kulturalnie do działania. BiblioSFERA to
zainteresowania
wiele twórczych warsztatów i aktywności
mieszkańców.
sprzyjających rozwojowi pasji i
zainteresowań, osiedlowe centra wolontariatu
i przestrzeń biblioteczna otwarta dla każdego.
Głównym zadaniem BiblioSFERY jest
wykorzystanie potencjału i przestrzeni dwóch
bibliotek publicznych - na Bydgoskim
Przedmieściu i na Skarpie - tak by w jeszcze
większym stopniu służyły lokalnym
społecznościom. Realizacja Zadań w ramach
BiblioSFERY może odbywać się na zasadzie
konkursu dla organizacji pozarządowych i
nieformalnym grup mieszkańców
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta
Torunia lub poprzez wybór operatora
(organizacji pozarządowej) i przekazanie jej
środków do dalszego regrantingu (zgodnie z
zapisami Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)

Rynek Staromiejski
w Toruniu, Bazylika
Katedralna św. Jana
Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty w
Toruniu, Dwór
Artusa w Toruniu

"Namioty Wyklętych" to ogólnopolska akcja
organizowana przez stowarzyszenie Studenci
dla Rzeczypospolitej mająca na celu
propagowanie pamięci o losach Żołnierzy
Wyklętych - działaczy ruchu
antykomunistycznego w czasach trwania
okupacji naszego kraju, polskich patriotów
którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani.
Już po raz trzeci na toruńskiej Starówce
stanie siedem żołnierskich namiotów, w
których zaplanowano: wystawę tematyczną
IPN, strzelnicę ASG, wystawę replik broni
współczesnej, inscenizację odbicia
zakładnika z rak terrorystów, szkolenie z

Organizacja
festynu
patriotycznego
propagującego
pamięć o losach
Żołnierzy
Wyklętych.

35 000,00 Ze względu
na lokalizację
wątpliwa jest
możliwość
postawienia
namiotu ze
strzelnicą.

zakresu pierwszej pomocy, grę "Rozpoznaj
bohatera" z nagrodami i kolorowanki dla
dzieci, kwestę na ekshumację szczątków
Żołnierzy Wyklętych oraz poczęstunek
żołnierską grochówką. Zwieńczeniem
wydarzenia będzie Msza Święta w Bazylice
katedralnej św. Janów w Toruniu oraz
koncert patriotyczny w Dworze Artusa.
72.

O0457

Tor dla
samochodow
ych modeli
zdalnie
sterowanych

"Poligon" przy ulicy
Gen. Andersa, nr
działek 1/80, 1/81
(obręb 75),
należących do
Gminy Miasta Toruń

Toruń to niepisana stolica "motorsportu w
małej skali". To w naszym mieście po raz
pierwszy zorganizowano rajdy oraz
widowiskowe wyścigi rallycrossowe dla
modeli RC. Zasady i regulaminy oparte
zostały na prawdziwym i pełnym emocji
świecie motorsportu. Auta zredukowane
zostały do skali 1:10 i wiernie przypominają
rajdówki Krzysztofa Hołowczyca, Huberta
Ptaszka, czy Sebastiena Loeba. Dzisiaj
stajemy przed szansa, by w Toruniu, który od
2003 roku nieprzerwanie organizuje imprezy
dla miłośników modeli RC, inspirując inne
ośrodki do tworzenia własnych
czempionatów, powstał prawdziwy tor dla
elektrycznych modeli zdalnie sterowanych.
Bo mamy piękne tradycje, wiele sukcesów i
wciąż nowe pomysły do rozwijania tego
pięknego sportu. Charakterystyka toru
pozwoliłaby na jazdę zarówno modelami
wyścigowymi, jak i rajdowymi czy
rallycrossowymi. Obok toru "on-roadowego"
powstałby tor off-roadowy dla modeli
terenowych, z górkami i hopkami. Na torze
znajdowałoby się utwardzone, oświetlone i
zadaszone miejsce serwisowe oraz podest dla

Budowa toru
"off-road" dla
modeli
terenowych RC,
z górkami i
hopkami,
oświetlonym i
zadaszonym
miejscem
serwisowym
oraz podestem
dla zawodników.

130 000,00

zawodników. Tor byłby miejscem spotkań
miłośników modeli RC, miejscem do zabawy
i treningów, jak również do organizacji
zawodów ogólnopolskich czy nawet
europejskich.
73.

O0458

Spotkajmy
się na Jarze

Działka nr 180
(obręb 30), ul.
Konrada Grasera 5,
87-100 Toruń

Celem projektu jest stworzenie na Jarze
miejsca do spotkań na wolnym powietrzu dla
mieszkańców Torunia. Powstanie
uporządkowana przestrzeń ok. 500 m2,
otwarta dla wszystkich, którzy chcą z niej
skorzystać, co przyczyni się przede
wszystkim do integracji mieszkańców
Torunia, jak również do promocji zdrowego
stylu życia. Obszar realizacji projektu
położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie
wykorzystywanych przez mieszkańców
Torunia jako miejsce spacerów, wyciecze
rowerowych itd. W ramach projektu zostanie
przygotowany utwardzony teren z zielonymi
nasadzeniami, na którym ustawione będą
drewniane wiaty z ławkami i stolikami oraz
wolnostojące ławki parkowe. Ponadto zostaną
wyznaczone i wyposażone miejsca do
grillowania oraz do zabawy dla dzieci. Dzięki
realizacji projektu utworzymy miejsce
rekreacji i integracji dla mieszkańców
Torunia, gdzie będą mogli spędzić wolny
czas na świeżym powietrzu, np. jako
przystanek na wycieczce rowerowej lub jako
bezpośredni cel wycieczki. Miejsce będzie
otwarte i dostępne dla wszystkich
mieszkańców Torunia, a zwłaszcza
przeznaczone dla różnych grup wiekowych,
dla których organizować będziemy cykliczne

Utwardzenie
terenu oraz
nasadzenia
zieleni, montaż
drewnianych
wiat z ławkami i
stołami, montaż
ławek
parkowych,
wyznaczenie
miejsc do
grillowania,
stojaki na
rowery, kosze na
śmieci i psie
odchody,
budowa placu
zabaw,
oświetlenie.

110 000,00

oraz okolicznościowe spotkania i pikniki.
Martówka, Przystań
AZS, Staw
Kaszownik.

74.

O0460

Kaczkomaty
dla Torunia

75.

O0461

Escape Room Na terenie Starego
otwarty dla
Miasta.
wszystkich

Dokarmianie kaczek chlebem to już nasza
tradycja. Niewielu z nas zdaje sobie jednak
sprawę z tego, że ta z pozoru niewinna
czynność bywa bardzo szkodliwa. Białe
pieczywo bowiem wywołuje u kaczek
choroby układu pokarmowego, a jego
niespożyte resztki są pożywką dla glonów,
których nadmierny rozwój niszczy cały
ekosystem zbiornika wodnego. Na zmianę
złych przyzwyczajeń związanych z
dokarmianiem kaczek pozytywnie mogą
wpłynąć tzw. kaczkomaty, istniejące już w
wielu miejscach Polski. Niniejszy projekt
zakłada umieszczenie w Toruniu 4
kaczkomatów w postaci drewnianych
skrzynek na stojaku z których będzie można
pobierać woreczki z karmą dopasowaną do
układu pokarmowego kaczek. W ten sposób
można będzie utrzymać tradycję dokarmiania
tych przesympatycznych stworzeń,
modyfikując ją jednak tak, by nie niosła za
sobą złych skutków. Kaczkomaty mogą więc
spełnić wielką rolę edukacyjną, a przy okazji
uczynić z Torunia miasto bardziej przyjazne
dla środowiska. Jeśli idea kaczkomatów
spotka się w Toruniu z pozytywnym
odbiorem warto będzie być może w
kolejnych latach pomyśleć nad dostawieniem
jeszcze kilku tych obiektów.

Montaż
urządzeń do
zakupu karmy
dla kaczek.
Projekt
zmodyfikowany.

Projekt zakłada utworzenie na terenie Starego Urządzenie
Miasta w Toruniu ESCAPE ROOMu
Escape-Roomu o
działającego przez 12 miesięcy nieodpłatnie charakterze

15 000,00

125 000,00 Zadanie
zmodyfikowa
ne.

mieszkańców
Torunia

76.

O0463

Bezdomni
bezdomnym

Toruń

dla mieszkańców Torunia, którzy zapiszą się
do gry w ramach internetowej platformy.
"Real life escape room" to rodzaj zespołowej
gry przygodowej, odbywającej się w
specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu
(tzw. pokoju zagadek). Uczestnicy (grupy 2-5
osób), z pomocą rzeczywistych przedmiotów
i artefaktów, w określonym czasie będą mieli
za zadanie odgadnąć tajemnice pokoju i
finalnie się z niego wydostać. Scenariusze
gier będą wymagały od uczestników m.in.
krytycznego myślenia, kreatywności i
spostrzegawczości oraz szybkiego kojarzenia
faktów. Zakłada się zmianę scenariuszy gier
co 4 m-ce. Np. gra związana z postacią
Anioła i klucza z herbu miasta, odbicie
jeńców z toruńskiego fortu, czy uwolnienie
surykatek z Ogrodu Zoobotanicznego.
Scenariusze będą wykorzystywały elementy
przygodowe i kryminalne, a zadania będą
niosły niezapomniane wrażenia. Grupy o
najlepszych czasach otrzymają nagrody.
Projekt skierowany jest głównie do
rodzin/grup wielopokoleniowych, grup
przyjaciół i tych mieszkańców miasta, którzy
aktywnie chcą uczestniczyć w "nauce przez
zabawę".

edukacyjnym w
jednej z
miejskich
instytucji kultury
na starówce.

W Toruniu prawdopodobnie przebywa około
1008 osób bezdomnych. Streetworking
polega na pracy z osobą bezdomną poza
systemem pomocy instytucjonalnej, tj. w
środowisku jej przebywania, na jej zasadach i
w tempie do niej dostosowanym. To właśnie
streetworker dociera do osób bezdomnych.

Streetworking
wśród osób
bezdomnych
realizowany
przez osobę
dotkniętą
bezdomnością.

Przewiduje
się realizację
na terenie
Dworu
Artusa.
Przewiduje
się
scenariusze o
charakterze
edukacyjnym
oraz
odpłatność
(uczciwa
konkurencja z
istniejącą
działalnością
tego typu).

40 000,00 Projekt
zmodyfikowa
ny. W kwestii
lokalowej
zadanie
będzie
realizowane

Streetworker pracuje nad poprawą jakości
Projekt
życia i doprowadzeniem do zmiany postawy i zmodyfikowany.
sposobu myślenia osoby bezdomnej oraz nad
podniesieniem efektywności i skuteczności
wsparciu osób z obszaru wykluczenia
społecznego. Natomiast w odniesieniu do
systemu pomocy społecznej, pracuje nad jego
udoskonaleniem dla osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością. Osoby
wyłonione wśród osób bezdomnych, w
ramach naboru/selekcji wezmą udział w
specjalnym szkoleniu i będą miały okazję nie
tylko nauczyć się pomagać innym
bezdomnym, lecz także zostaną zatrudnieni,
po pozytywnym przejściu okresu próbnego
do końca 2018 roku, jako streetworkerzy.
Zostaną też bezpłatnie przeszkoleni z zakresu
pierwszej pomocy. Miasto natomiast, na czas
realizacji projektu, przekaże jedno
mieszkanie ze swoich zasobów na mieszkania
objęte jedną z form mieszkalnictwa
wspomaganego, np. na tzw. mieszkanie
treningowe.
Toruń

w oparciu o
bazę
Schroniska
dla
bezdomnych
mężczyzn i /
lub
mieszkania
chronione,
które będą
funkcjonować
przy ul.
Bydgoskiej
od 2018 r.

77.

O0464

Zabłyśnij

Zakup workoplecaków z odblaskowym
pasem i narożnikami oraz z nadrukiem herbu
Torunia dla dzieci w wieku przedszkolnym
i/lub wczesnoszkolnym w celu poprawy ich
bezpieczeństwa.

Zakup plecaków
odblaskowych
dla uczniów klas
I-III.

45 000,00

78.

O0465

Budowa
Osiedle Jakubskie,
W ramach projektu zostanie zaprojektowana i
drogi dla
przy ul. Sobieskiego wybudowana droga rowerowa przy ul.
Sobieskiego na odcinku od Placu Pokoju
rowerów przy
toruńskiego do ul. Stanisława Żółkiewskiego.
ul. Jana
Sobieskiego
Droga zostanie skomunikowana z

Budowa drogi
rowerowej,
asfaltowej, wraz
z
oznakowaniem.

810 000,00

79.

O0466

na odcinku od
Placu Pokoju
Toruńskiego
do ul.
Stanisława
Żółkiewskieg
o

istniejącymi ścieżkami rowerowymi przy
Placu Pokoju Toruńskiego i w parku przy ul.
Waryńskiego oraz infrastrukturą rowerową w
obrębie skrzyżowania ulic Sobieskiego,
Żółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i
Kościuszki. Projekt ma na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę
warunków ruchu pieszego i rowerowego na
tej trasie. Projekt zakłada wybudowanie
bezpiecznej i wygodnej drogi rowerowej o
nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5 m
(minimum 2 m na odcinkach, gdzie jest mało
miejsca) z niezbędnym oznakowanie
pionowym i poziomym.

Muzyczne
ul. Kopernika 22,
Podwórze
87-100 Toruń
przy
Kopernika 22

Podwórza wewnątrz kamienic to ten obszar
Starego Miasta, który - z różnych względów jest niedostępny dla ogółu mieszkańców
Torunia. Pragniemy otworzyć jedno z nich,
aby - po przeprowadzeniu prac remontowych
- stało się miejscem krzewiącym kulturę.
Muzyczne Podwórko przy Kopernika 22 to
przestrzeń spotkań dla wszystkich grup
wiekowych, kładąc nacisk na aspekt
międzypokoleniowy, osiągnięty dzięki
muzyce "łączącej pokolenia" oraz wspólnym
seansom filmowym. Wieczorne, bezpłatne
mini-koncerty na świeżym powietrzu oraz
pokazy filmowe czy zajęcia animacyjne w
cieniu starego drzewa orzechowego to jeden z
atrakcyjnych pomysłów, jaki wzbogacić
może ofertę toruńskiej starówki zarówno
wśród mieszkańców miasta, jak i turystów.
Schowane w zaciszach murów podwórza
starych toruńskich kamienic to nieokryta,

Remont
nawierzchni
podwórza,
odwodnienie,
nasadzenia
zieleni, ławki,
stoły. Zakup
wyposażenia:
podesty dla
sceny,
oświetlenie,
nagłośnienie.

80 000,00 Realizacja
poprzez
jednostki
miejskie i
współpracę z
ngo. Sprzęt
pozostanie
własnością
miasta i
będzie
użyczany
organizacjom
na działania
prowadzone
w obrębie
podwórka.

pełen urokliwych zakątków przestrzeń, której
otwarcie wzbogacone dźwiękami muzyki lub
obrazami filmów pozwoli ukazać na nowo
nasze piękne miasto.
80.

O0467

Bezpieczny
bo widoczny

81.

O0474

82.

O0475

Toruń

Zakup 8000 elementów odblaskowych, np.
samoprzylepnych pasków odblaskowych na
wózki dziecięce i przekazania ich "świeżo
upieczonym" rodzicom. Zadanie ma na celu
poprawę bezpieczeństwa dzieci
przewożonych w wózkach dziecięcych.

Zakup
elementów
odblaskowych,
które będą
rozdawane
rodzicom
zgłaszającym
narodziny
dziecka w USC.

10 000,00

Oświetlenie
Osiedle "Na
uczęszczanyc Skarpie"
h ciągów
pieszych na
osiedlu Na
Skarpie w
Toruniu

Mając na uwadze zagwarantowanie
bezpieczeństwa i tym samym konieczność
wykonania brakującego oświetlenia w
miejscach uczęszczanych ciągów pieszych, w
ramach projektu proponuje się ustawienie 11
lamp LED na niżej wymienionych
lokalizacjach, w miejscu oznaczonym na
mapkach sytuacyjnych: a) między budynkami
Szosa Lubicka 182 a Kusocińskiego 2, 4, 8 5 szt. b) między budynkami Ślaskiego 5,3 a
Szosa Lubicka 152 - 2 szt. c) między
budynkami Prejsa 1, 3, 5 - 4 szt.

Montaż 11 lamp
LED na
uczęszczanych
ciągach pieszych
osiedla.

60 000,00

Ratujemy
ostatnich pięć
XIXwiecznych
słupów
reklamowych
dla
przyszłych

Pierwsze słupy reklamowe na świecie były
wynalazkiem Ernsta Litfassa i były sposobem
walki z chaosem reklamowym w
rozrastających się miastach. Pierwsze słupy
tego typu pojawiły się w II połowie XI wieku,
również w Toruniu. Były pięknie zdobione, z
kutymi ozdobami, a każdy z nich miał swój
podpis. Pięć ostatnich słupów, które mają

Renowacja
konserwatorska
5 zabytkowych
słupów
ogłoszeniowych,
we wskazanych
lokalizacjach.

100 000,00

1. ul.
Bydgoska/Sienkiewi
cza; 2. ul.
Dobrzyńska; 3.
Zaułek Prosowy (I
LO); 4. Rynek
Nowomiejski 5.
Podgórz, ul.

83.

O0476

pokoleń
torunian

Parkowa

ponad 100 lat i witały Toruń w niepodległej
Polsce zostały przy ul.
Bydgoskiej/Sienkiewicza, ul. Dobrzyńskiej,
na Rynku Nowomiejskim, w Zaułku
Prosowym i ul. Parkowej na Podgórzu.

Rewitalizacja
alei łączącej
ulicę Leonida
Teligi z pętlą
tramwajową
na ulicy
Olimpijskiej

Osiedle "Na
Skarpie" - teren
częściowo Gminy
Toruń i częściowo
Spółdzielni

Projekt zadania, dzięki inicjatywie
mieszkańców, przyczyni się do powstania
atrakcyjnej alei łączącej ulicę Leonida Teligi
z pętlą tramwajową na ulicy Olimpijskiej.
Aleja o nowej nawierzchni, usytuowana w
terenie bogato zazielenionym (las sosnowobrzozowy) dodatkowo wyposażonym w
drobne elementy wypoczynku (ławki)
stworzy atrakcyjne miejsce spacerów
mieszkańców i osób odwiedzających
wschodnią część naszego miasta.

Budowa nowego
chodnika, ławki,
oświetlenie
LED, kosze na
śmieci.

180 000,00

Mini
sportoworekreacyjne
centrum
Podgórza II

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

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

Uporządkowanie
terenów
zielonych w
pobliżu
istniejącego
placu zabaw i
siłowni
zewnętrznej
obok boisk
sportowych.
Montaż stołów
zewnętrznych do
ping-ponga,
piłkarzyków,
stołów do gier
planszowych;

165 000,00

PODGÓRZ
84.

P0094

instalacja
oświetlenia i
monitoringu
terenu.
Teren Zespołu Szkół Celem projektu będzie rozmieszczenie na
nr 15 w Toruniu, ul. terenie Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu
Paderewskiego 5/11. (wokół 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. Dzięki
swojej elastyczności materia z którego
wykonane są naklejki, zapewnia proste
rozwiązania do tworzenia własnych wzorów
gier i placów zabaw. Jedynym ograniczeniem
jest wyobraźnia dzieci...

85.

P0095

Podgórska
Strefa Gier
dla Dzieci

86.

P0098

Montaż
Skrzyżowanie ulic
sygnalizacji
Gniewkowskiej i
Szubińskiej
świetlnej na
przejściu dla
pieszych przy
ulicy
Gniewkowski
ej oraz
poprowadzeni
e chodnika do
przystanku
MZK

Celem projektu jest umożliwienie pieszym
(mieszkającym przy ulicy Poznańskiej)
bezpieczne przedostanie się do przystanku
MZK poprzez skrzyżowanie ulic
Gniewkowskiej i Szubińskiej. W związku z
tym proponujemy wykonanie poniższych
instalacji: Montaż sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic
Gniewkowskiej i Szubińskiej. Sygnalizacja
powinna posiadać przyciska dla pieszych,
umożliwiający przedostanie się pieszemu
przez jezdnię. Dodatkowo: - ułożenie
chodnika dla pieszych, poczynając od ul.
Poznańskiej do przejścia dla pieszych przy ul.
Gniewkowskiej, - ułożenie chodnika dla
pieszych, poczynając od przejścia dla

Rozmieszczenie
na terenie ZS nr
15 w Toruniu
termoutwardzaln
ych naklejek do
celów naukoworekreacyjnych.

60 000,00

Montaż
sygnalizacji
świetlnej na
przejściu dla
pieszych (z
przyciskiem) i
wymalowanie
pasów. Ułożenie
chodnika od
Poznańskiej do
przejścia dla
pieszych przy
Gniewkowskiej
oraz dalej w do
ul. Szubińskiej
w kierunku

240 000,00

87.

P0100

Naprawa
Toruń, ul. Stepowa
nawierzchni
asfaltowej
ulicy oraz
postawienie
znaków
drogowych
ograniczający
ch ciężki
tabor

88.

P0104

W zdrowym
ciele zdrowy
duch rozbudowa
placu
wspinaczkow
ego

ul. Poznańska 280282, działka gminy
m. Toruń nr 663 w
obrębie 63

pieszych (ul. Gniewkowska) do ul.
Szubińskiej w kierunku przystanku MZK, montaż dwóch znaków "przejście dla
pieszych" D-6, przy ul. Szubińskiej oraz znak
poziomy P-10 na jezdni.

przystanku
MZK. Montaż
dwóch znaków
„przejście dla
pieszych”.

Remont ulicy Stepowej - nawierzchni
asfaltowej ulicy wraz z odwodnieniem ulicy,
oznakowanie przejścia dla pieszych;
postawienie znaków drogowych
ograniczających wjazd ciężkiego taboru;
montaż oświetlenia drogowego (zakres
zadania zmieniony w stosunku do
pierwotnego projektu).

Remont
nawierzchni
ulicy,
odwodnienie,
oznakowanie
przejścia dla
pieszych;
postawienie
znaków
ograniczających
wjazd ciężkiego
taboru;
oświetlenie.

Dzielnice z lewej strony z powodów
historycznych są zaniedbane i w świadomości
pozostałych mieszkańców Torunia mało
atrakcyjne. Nowe osiedla na Podgórzu są
źródłem aktywności mieszkańców, a
mieszkańcy wykorzystują swój atut w postaci
sąsiadowania z terenami miejskimi i chcą
zapełniać przestrzeń w sposób atrakcyjny dla
nich. Teren został częściowo
zagospodarowany przez park wspinaczkowy,
wykonanie którego spełnia najbardziej
wymagające oczekiwania. Miejsce do
ćwiczeń w siłowni napowietrznej to dla
rodziców i osób starszych dobra oferta
wspólnego przebywania na świeżym

Budowa siłowni
zewnętrznej,
oświetlenie
terenu, kosze na
śmieci,
zabudowany
grill i kosz do
koszykówki.

300 000,00 Zakres
zadania
zmieniony w
stosunku do
pierwotnego
projektu.

51 000,00

powietrzu. Grill to dobre miejsce budowania
relacji sąsiedzkich. Jest to demokratyczna i
prozdrowotna oferta, miejsce sprzyjające
wzmacnianiu relacji sąsiedzkich oraz
rodzinnych.
89.

P0106

Budowa
dwóch
przystanków
autobusowyc
h + wiata

W okolicy ul.
Andersa i Drzymały

Budowa dwóch przystanków autobusowych
MZK i postawienie wiat przy ul. Generała
Andersa i Drzymały

Postawienie 9
wiat na
przystankach
komunikacji
miejskiej na ul.
Andersa i
Drzymały.
Zakres projektu
zmodyfikowany.

110 000,00 Zakres
projektu
zmodyfikowa
ny. Ze
względu na
własność
terenu (teren
prywatny) nie
ma
możliwości
urządzenia
nowych
przystanków
MZK we
wskazanych
lokalizacjach.
Jeżeli projekt
zostanie
wybrany
zbudowane
zostaną wiaty
przystankowe
.

90.

P0107

Poprawa
bezpieczeńst
wa poprzez
rozbudowę
monitoringu

Rondo Kuronia,
Skrzyżowanie
PrufferówIdzikowskiego oraz
róg Parkowa-

Odsetek kamer monitoringu miejskiego jest w
lewobrzeżnej części Torunia nadal niewielki.
Ponadto na Podgórzu istnieje kilka
szczególnie niebezpiecznych miejsc. Montaż
w powyższych miejscach kamer pozwoli na

Montaż kamer
monitoringu
miejskiego we
wskazanych
lokalizacjach.

210 000,00

osiedla
Podgórz
91.

P0109

Poznańska

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz
zmieni zachowanie osób sprawiających
problemy.

Nowoczesny Park przy ul.
plac zabaw na Parkowej
Podgórzu modernizacja

Nowoczesny plac zabaw na Podgórzu modernizacja

Rozbudowa i
unowocześnienie
istniejącego
placu zabaw.
Bezpieczna
nawierzchnia.
Nowe
urządzenia:
bujak na
sprężynie,
piramida linowa,
karuzela z
kierownicą,
walec.

105 000,00

Budowa
Zespół Szkół nr 8,
nowoczesneg 87-100 Toruń, ul.
Łyskowskiego 28
o boiska do
gry w piłkę
plażową i
siatkówkę

Projekt zakłada utworzenie na terenie
Zespołu Szkół nr 8, w centrum dzielnicy
Rubinkowo 1, nowoczesnego boiska do piłki
plażowej/siatkówki. Przedsięwzięcie ma na
celu popularyzowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia oraz dalsze wzbogacanie
sportowego wizerunku dzielnicy,
urozmaicanie form spędzania wolnego czasu
oraz integrację jej mieszkańców. Miejsce
takie może stać się nowym miejscem
aktywności miejscowej młodzieży, umożliwi
organizowanie zawodów plenerowych,
turniejów, festynów sportowych itp.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 8 otrzymają
kolejną szansę na doskonalenie umiejętności,

Budowa boiska
do piłki
plażowej/siatko
wej oraz
urządzeń do
instalacji siatki;
montaż ławek na
betonowym
cokole;
utwardzenie
dróg na boisko
kostką brukową;
nasadzenia
zieleni.

90 000,00

RUBINKOWO
92.

R0088

poszerzanie horyzontów sportowych oraz
dużo dobrej zabawy.
Stworzenie 50 ogólnodostępnych miejsc
parkingowych z kostki brukowej przy ul.
Filomatów Pomorskich (na terenie
przylegającym do już istniejącego parkingu i
garaży).

Budowa 50
ogólnodostępnyc
h miejsc
parkingowych z
kostki brukowej
przy ul.
Filomatów
Pomorskich (na
terenie
przylegającym
do już
istniejącego
parkingu i
garaży).

195 000,00

Ćwicz umysł ul. Buszczyńskich 3
- stoły do gier (Zakątek Seniora) i
planszowych ul. Piskorskiej 10
(od strony
balkonów)

Przewagą gier planszowych nad
komputerami, w tym także sieciowymi, są
przede wszystkim ich trudne do zastąpienia
funkcje społeczne takie jak wysoka integracja
grupy uczestników czy podtrzymywanie
więzi rodzinnych. Gra planszowa łatwo
wpisuje się w codzienne rytuały,
intensyfikuje kontakt interpersonalny, sprzyja
socjalizacji dzieci, a jednocześnie rozwija
wyobraźnię. Dlatego właśnie chciałbym, aby
stoły do gier planszowych powstały na
naszym Osiedlu.

Montaż stołów
do gier
planszowych w
dwóch
lokalizacjach na
osiedlu
Rubinkowo w
Toruniu.

20 000,00

Rubinkowo
na sportowo modernizacja
boiska

Celem mojego projektu jest zmodernizowanie
istniejącego boiska sportowego, które będzie
służyło lokalnej społeczności. Nowe boisko i
jego przeznaczenie korzystnie wpłynie na

Modernizacja
istniejącego
boiska
sportowego

93.

R0090

Rozbudowa
parkingu
samochodow
ego przy ul.
Filomatów
Pomorskich
etap I - 50
miejsc
parkingowyc
h (na terenie
przylegający
m do już
istniejącego
parkingu i
garaży)

94.

R0092

95.

R0094

Teren przyległy do
istniejącego już
parkingu i garaży,
przy ul. Filomatów
Pomorskich (teren
pomiędzy
istniejącym już
parkingiem z
garażami a Strugą
Toruńską)

Boisko sportowe
przy ul.
Działowskiego 10 a
Dziewulskiego 9

160 000,00

sportowego

wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży oraz na jakość
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
terenie naszego Osiedla. Zmodernizowane
boisko zaspokoi potrzeby aktywności
ruchowej naszych mieszkańców, poprawi ich
kondycję psychofizyczną, wpłynie na rozwój
uzdolnień sportowych oraz wykształci
nawyki do aktywnego spędzania wolnego
czasu.

(wymiana
nawierzchni na
syntetyczną);
montaż ławek i
koszy na śmieci;
instalacja
ogrodzenia;
opaska z kostki
brukowej.

R0095

Przywracamy
do łask
niszczejący
zespół boisk
przy ul.
Donimirskieg
o

Teren pomiędzy
budynkami
Donimirskiego 3 i
Donimirskiego 9 w
Toruniu

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury
rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości
życia społeczności Rubinkowa poprzez
utworzenie miejsca spotkań, nawiązywania i
utrwalania kontaktów sąsiedzkich oraz
aktywnego wypoczynku

Wymiana
nawierzchni
boiska na
bezpieczną;
montaż tablic,
koszy, obręczy i
bramek; budowa
stołu do pingponga;
modernizacja
ogrodzenia.

140 000,00

RU0038

Obsadzenie
naszego
osiedla Gerwazego
od nr 12-22
drzewkami,
krzakami,
parkanami,
czym się da,
byle było
zielono,

Ulica Gerwazego,
od numeru 12 do 22

Zasadzenie sporej ilości zieleni, drzewka,
krzaki parkany, dające dużo zieleni, piękna,
ukojenia oczu, dające dużo tlenu, która chroni
przed dziś tak modnym smogiem, Smog od
samochodów z parkingu, który mamy pod
oknami i balkonami.

Nasadzenia
zieleni przy ul.
Gerwazego 1222 (drzewka,
krzaki, parkany).

50 000,00

96.

RUDAK
97.

pięknie i
dawało sporo
tlenu
98.

RU0044

Nie dajmy o
sobie
zapomnieć

Toruń, ul. Podgórska Nie dajmy o sobie zapomnieć - Rudak, ul.
17-19, działka nr
Podgórska 17-19. Kreatywne miejsce dla
587 (obręb 67)
dzieci, młodzieży i dorosłych. Bezpieczny
kącik dla najmłodszych, przestrzeń do gier
dla młodzieży, siłownia zewnętrzna dla
dorosłych.

Plac zabaw dla
dzieci z
urządzeniami i
piaskownicą,
montaż stołów
do gier
planszowych i
ping-ponga,
ławki i kosze na
śmieci,
modernizacja
bramek do piłki
nożnej, siłownia
plenerowa.

180 000,00

SKARPA
99.

SK0302

Interaktywny
plac zabaw
Jowisz 1 z
piramidą

Park na osiedlu "Na
Skarpie" w pobliżu
pawilonu
handlowego
"Maciej", obok
wioski indiańskiej

Interaktywny plac zabaw Jowisz 1 wraz z
piramidą.

Budowa w parku
"Na Skarpie"
interaktywnego
placu zabaw z
urządzeniem
typu piramida.

190 000,00

100.

SK0304

Bawmy się
bezpiecznie

Skarpa, pomiędzy
blokami przy ulicy
Szarych Szeregów 5,
2 oraz 3

"Bawmy się bezpiecznie" - pod takim hasłem
kryje się renowacja Naszego osiedlowego
Placu Zabaw, który już od dłuższego czasu
wymaga remontu. Aby Nasze pociechy czuły
się bezpiecznie, wymienimy powierzchnię na
bezpieczną z płyt syntetycznych pod
zainstalowanymi urządzeniami, a w
pozostałej części na czysty, przyjemny

Wymiana
nawierzchni
placu zabaw na
bezpieczną oraz
piaskową,
montaż nowych
urządzeń:
zjeżdżalnia

140 000,00

Osiedle "Na
Skarpie" w Toruniu,
ul. Wyszyńskiego 16
a 18

piasek, na którym dzieci będą mogły biegać
na bosaka, odpocząć na kocyku. Ogrodzony
plac zabaw pozwoli na chwilę oddechu dla
każdego rodzica, który będzie mógł złapać
świeżego powietrza siedząc na nowych
ławkach bez obaw o skaleczenie się. Dzieci
swoją przygodę na placu zabaw mogą
rozpocząć od tradycyjnych nowych huśtawek
lub od razu wskoczyć w bocianie gniazdo.
Dla innych znów szaleństwem będzie
kręcenie się na karuzeli, bądź wspinanie po
linie. Nowa zjeżdżalnia z zabezpieczeniami
po bokach dopilnuje, aby dziecko siadając na
nią nie spadło z wysokości. Tunele pozwolą
na zabawę w szukanego, dla starszych będą
torem przeszkód. Nie możemy też zapomnieć
o piaskownicy. Bujak dwuosobowy na
sprężynie zastąpi dotychczasową bujaczkę, a
obecnie zainstalowane na placu zabaw będą
przeniesione na nowy. Bawmy się
bezpiecznie z naszymi pociechami, spędzając
czas na świeżym powietrzu.

przestrzenna,
huśtawki
(bocianie
gniazdo oraz
dwuosobowa),
przejście rurowe,
bujak podwójny,
karuzela z
kierownicą,
linariumpiramida,
piaskownica.
Ogrodzenie
terenu.

Plac zabaw - przykład opracowany przez
Eko-Centrum Warszawa - wyposażony w
elementy zabawowe między innymi w
elementy dla dzieci niepełnosprawnych, np.
głuchy telefon, huśtawka bocianie gniazdo.

Budowa placu
zabaw z
bezpieczną
nawierzchnią,
dostosowanego
do potrzeb dzieci
niepełnosprawny
ch.

160 000,00

Budowa placu
zabaw
wyposażonego

160 000,00

101.

SK0306

Certyfikowan
yi
bezpieczny
plac zabaw,
dostosowany
dla
wszystkich bez barier

102.

SK0307

Certyfikowan Osiedle "Na
Plac zabaw - przykład opracowany przez
yi
Skarpie" w Toruniu, Eko-Centrum (wizualizacja poglądowa) bezpieczny
ul. Malinowskiego
wyposażony w elementy m.in. dla dzieci

plac zabaw
dostosowany
dla
wszystkich
dzieci (bez
barier)

75 a Kusocińskiego
4

niepełnosprawnych (huśtawka bocianie
gniazdo, głuchy telefon).

w elementy
dostosowane do
potrzeb dzieci
niepełnosprawny
ch.

103.

SK0308

Kreatywne
podwórko dla
dzieci ze
Skarpy

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

Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy zagospodarowane miejsce do spędzania czasu
wolnego między lekcjami, w ferie, wakacje
na świeżym powietrzy na terenie
ogrodzonym, monitorowanym. Boisko nr 1 kostka brukowa ułożona na planie dawnych
gier podwórkowych: chłopek, kapsle,
państwa-miasta, masło-trzasło, klasy wraz z
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.

Utwardzenie
terenu kostką
brukową,
montaż
betonowych
stołów do gier,
montaż ławek i
koszy na śmieci.

220 000,00

104.

SK0309

Budowa
kompleksu
rekreacyjnego
dla
mieszkańców
osiedla
Skarpa

Plac za blokiem
mieszkalnym przy
ulicy Olimpijskiej w
miejscu gdzie
obecnie znajduje się
plac zabaw i boisko.

Budowa kompleksu rekreacyjnego dla
mieszkańców osiedla Skarpa, składającego
się z kreatywnego placu zabaw dla dzieci,
siłowni i stołów do gier dla wszystkich
mieszkańców, bez względu na wiek.

Budowa
kompleksu
sportoworekreacyjnego,
składającego się
z placu zabaw,
siłowni
zewnętrznej,
placu do street
workoutu,
stołów do gier
oraz skweru z
alejkami,
ławkami i

415 000,00 Zakres
zadania może
być
ograniczony
na etapie
realizacji koszt
maksymalny
do 415 tys. zł.

koszami na
śmieci. Zakres
zadania może
być ograniczony
na etapie
realizacji - koszt
maksymalny do
415 tys. zł.
105.

SK0311

Czysta
Skarpa mural 3D

Osiedla Skarpa teren Spółdzielni
"Na Skarpie", ul.
Szosa Lubicka 170
(strona wschodnia)

Projekt polega na stworzeniu muralu 3D
wykonanego na wieżowcu położonym w
nieruchomości "Bożena II" pod adresem ul.
Szosa Lubicka 170 (strona wschodnia), który
tematycznie będzie nawiązywał do ekologii i
ochrony środowiska. Ilustracja graficzna na
elewacji zostanie wykonana w technice
anamorficznej (efekt przestrzenny 3D),
niestosowanej dotychczas w Toruniu.
Ekspozycja ściany będzie pozwalała oglądać
mural także z samochodu z pobliskiej ulicy.
Atrakcyjna, wielkoformatowa praca zostanie
przygotowana przez profesjonalnych artystów
street-art. Mural będzie wkomponowany
kolorystycznie i graficznie w otaczające
blokowisko nie zaburzając ładu
przestrzennego osiedla. Celem pracy
artystycznej jest promowanie aktywnych
postaw ekologicznych wśród mieszkańców
Skarpy i budowanie poczucia
odpowiedzialności za czystość środowiska.

Chcemy, aby
wkoło naszej
szkoły było

Teren Zespołu Szkół Projekt przewiduje wykonanie elementów
Nr 24 w Toruniu, ul. małej architektury. Generalnie chodzi o
Ogrodowa 3/5, 87rewitalizację terenu wokół Zespołu Szkół nr

Wykonanie
muralu w
technice 3D, o
tematyce
ekologicznej, na
elewacji
wskazanego
budynku.

76 000,00

STAROMIEJSKIE
106.

SM0091

Miniboisko do
piłki nożnej,
piłkarzyki, stoły

110 000,00 Zakres
projektu
zmodyfikowa

pięknie,
100 Toruń
czysto i
zielono rewitalizacja
terenu
zielonego
wokół
Zespołu
Szkół nr 24 w
Toruniu.

107.

SM0093

Teren
Zespołu
Szkół nr 10
miejscem
sportu i
rekreacji dla
mieszkańców
Torunia

Teren Zespołu Szkół
nr 10 przy Placu św.
Katarzyny w
Toruniu

24 (posadzenie drzew, krzewów i roślin
ozdobnych). Wymiana podłoża na nową
trawę lub kamyki. Wykonanie prac
remontowych, tzn. wymiana bram
wjazdowych i bramek, pomalowanie całego
ogrodzenia szkoły lub wymiana mocno
zniszczonego ogrodzenia. Umieszczenie na
terenie szkoły, koło placu zabaw i na boisku
gimnazjum, betonowych stołów do gry w
ping-pinga, piłkarzyki, szachy, warcaby i
chińczyka. Umieszczenie koło placu zabaw i
Orlika "poidełek". Wykonanie mini boiska do
gry w piłkę nożną dla najmłodszych dzieci
(przed orlikiem np. położenie sztucznej
trawy). Wymiana nawierzchni boiska
gimnazjum, jak również starych chodników
na kolorową kostkę z Polbruku. Położenie
chodnika za Orlikiem i wymiana chodnika na
nowy z kostki (wzdłuż budynku od wejścia
głównego w stronę basenu).

do ping-ponga,
stoły do gier,
ławki, kosze na
śmieci, poidełka.
Zakres projektu
zmodyfikowany.

ny. Pozostałe
elementy
wskazane we
wniosku nie
mogą być
zrealizowane
w procedurze
budżetu
partycypacyjn
ego,
ponieważ
stanowią
statutowe
zadania
szkoły.

Projekt zakłada rozbudowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego na terenie Zespołu
Szkół nr 10 przez ustawienie siłowni
zewnętrznej, złożonej z 8 podwójnych
urządzeń do ćwiczeń i zainstalowanie dwóch
ławek solarnych wyposażonych w moduły do
ładowania urządzeń mobilnych, z
możliwością połączenia z Internetem.
Zamontowana zostanie także trybuna
widowiskowa na 100 miejsc przy
budowanych trzeb boiskach do piłki
plażowej. Na terenie ZS nr 10 powstały
boiska do koszykówki, piłki nożnej i
plażowej z szatniami i toaletami. Mają

Budowa siłowni
zewnętrznej,
ławki solarne z
ładowarkami
oraz dostępem
do Internetu.
Zakres wniosku
zmodyfikowany.

50 000,00 Zakres
wniosku
zmodyfikowa
ny. Trybuny
we wskazanej
lokalizacji
będą
wykonane w
roku 2017.

charakter ogólnodostępny, korzystają z nich
mieszkańcy całego Torunia. Uzupełnieniem
kompleksu sportowego będzie siłownia
plenerowa, popularna wśród miłośników
ruchu na świeżym powietrzu. Na boiskach na
terenie ZS na 10 rozgrywane są mecze piłki
siatkowej w ramach turnieju Plaża gotyku.
Ustawienie na stałe trybun przy boiskach tej
ciekawej dyscypliny pozwoli na komfortowe
oglądanie rozgrywek. Zrealizowanie projektu
rozbudowy kompleksu w ZS nr 10 umożliwi
jego lepsze wykorzystanie, doda
atrakcyjności i podkreśli otwarty charakter,
skłoni do zwiększenia ilości organizowanych
imprez, przyczyni się do promocji sportu,
aktywnego wypoczynku i integrowania
społeczności Torunia.
108.

SM0094

Cicha
impreza

Stare miasto (w
obrębie nr 15 lub 16)
w zależności od
innych wydarzeń.

Muzyki nie słychać, a mimo to na Starym
Mieście bawią się tłumy. Każdy z tańczących
ma na uszach bezprzewodowe słuchawki, a w
nich do wyboru trzy kanały. Co noc bowiem
o uwagę słuchaczy walczy trzech dj-ów. W
każdej chwili można zmienić serwowaną
muzykę/stację albo zdjąć słuchawki i
spokojnie porozmawiać ze znajomymi. Cicha
impreza to także ciekawe wrażenia wizualne
dla osób nie biorących udziału w tym
wydarzeniu. Imprezowicze są całkowicie
odizolowani od otoczenia. To, co dzieje się
obok w ogóle ich nie dotyczy - przez to
współtworzą swoisty performance. Cicha
impreza to nie tylko dobra zabawa, ale też
dobry sposób, aby przyciągnąć ludzi na
Starówkę. Impreza będzie bezpłatna, jednak

Organizacja
imprezy
muzycznej na
toruńskiej
starówce.
Uczestnicy
słyszą muzykę w
słuchawkach,
pozostali
przechodnie
mogą
obserwować ich
zachowania lub
przyłączyć się
do zabawy.

30 000,00

można połączyć ją z akcją charytatywną na
szczytny cel.
109.

SM0095

Święto
seniora

Toruń Staromiejskie

Impreza jest super, bawią się doskonale. Tak,
to mowa o seniorach, którzy tak jak i my
lubią potańczyć i pośpiewać, a bywa że nie
mają do kogo się odezwać, szczególnie ci
samotni seniorzy.

Organizacja
imprezy
integracyjnej na
starówce dla
środowiska
seniorskiego.

20 000,00

110.

SM0096

Różany
zakątek na
naszej ulicy.
Zagospodaro
wanie terenu
zieleni przy
ul.
Podgórnej/PC
K

Skrzyżowanie ul.
Podgórnej z PCK,
narożnik pod robinią
akacjową.

Przy skrzyżowaniu ul. PCK i Podgórnej
znajduje się niewielki trawnik, który aż prosi
się, aby go uatrakcyjnić i ożywić. Biegnąca
przez niego ścieżka błaga o wymianę
nawierzchni, ustawienie przy niej ławeczki i
kosza na śmieci. Mamy pomysł, żeby to
miejsce stało się ozdobą dla naszego osiedla,
dlatego wnioskujemy o obsadzenie go
różami, piwoniami i dzikimi różami. Nie
mamy dokąd iść na spacer, bo w okolicy nie
ma parku, więc zadbajmy o chociaż ten
trawnik. Drzemie w nim potencjał!

Obsadzenie
terenu różami,
piwoniami i
dzikimi różami.
Wymiana
nawierzchni,
montaż ławek
oraz koszy na
śmieci.

25 000,00

111.

SM0097

Porządki na
Chodkiewicz
a. Zieleń dla
wszystkich i
bezpieczeńst
wo dla
naszych
dzieci!

Skrzyżowanie
Podgórna/Chodkiew
icza, ciąg ul.
Chodkiewicza

Przy skrzyżowaniu Podgórnej i
Chodkiewicza znajduje się zaniedbany pas
zieleni, który z marnym skutkiem obsadzony
jest roślinami przez samych mieszkańców.
Chcemy, by w ramach projektu doszło do
skutecznej poprawy estetyki i bezpieczeństwa
w tym miejscu. Dlatego chcemy nasadzeń
roślin dla ochrony przed hałasem i spalinami,
nowych barierek od Chodkiewicza i
Podgórnej oraz progów zwalniających na
Chodkiewicza, gdzie kiedyś bezpiecznie
mogły bawić się dzieci. Te kosmetyczne
zmiany pozwolą nam wszystkim żyć

Montaż barierek
i progów
zwalniających.
Wymiana
słupków
parkingowych.
Nasadzenia
zieleni.

25 000,00

bezpiecznie i w komfortowym otoczeniu.
112.

SM0396

Siłownia
zewnętrzna

ul. B. Głowackiego
48

Zmiana otoczenia na przyjazne, poprzez
stworzenie strefy rekreacyjnej na Osiedlu
Dekerta. - stworzenie przestrzeni do
aktywności fizycznej (poprawa kondycji,
koordynacji ruchowej, krążenia krwi itp.), rozwój zainteresowań, - rozładowanie
napięcia nerwowego, - zmiana stylu życia, doskonała forma spędzania czasu wolnego z
przyjaciółmi lub rodziną! - uzupełnienie o
przestrzeń rekreacyjną dla dorosłych (obecnie
istnieje tylko plac zabaw), - powstanie nowej
przestrzeni miejskiej chętnie odwiedzanej
przez różne grupy wiekowe.

Montaż siłowni
zewnętrznej.
Posadowienie
ławek i koszy na
śmieci.

60 000,00

113.

SM0397

Obsadzenie
krzewami
odcinka ulicy
Szosa
Chełmińska
80-86 i rogu
ul.
Małachowski
ego

Odcinek ulicy Szosa
Chełmińska 80-86
oraz róg ul.
Małachowskiego

Przebudowa ulicy Szosa Chełmińska przy
skrzyżowaniu z ulicą Bema i Podgórną
pociągnęła ze sobą powstanie szerokiego pasa
zieleni (szerokich trawników). Uzyskany
krajobraz to - wprawdzie bardzo estetyczna "betonowa pustynia". Brakuje drzew.
Przedtem rosły tutaj piękne, dorodne
kasztanowce. Celem projektu jest posadzenie
długowiecznych, stabilnych drzew
(kasztanowiec, lipa lub dąb szypułkowy).
Mają one chronić przed zanieczyszczeniem
powietrza, hałasem ulicznym, regulować
wilgotność powietrza, latem dawać cień gdyż nagrzany słońcem beton jest nie do
zniesienia i przez to przyczynić się do
poprawy standardu życia mieszkańców.
Projekt przewiduje posadzenie 10 drzew o
stabilnej wysokości ok. 3 metrów,
przymocowanie ich do 2-3 palików, aby

Obsadzenie
krzewami pasa
pomiędzy
wschodnią nitką
Szosy
Chełmińskiej i
parkingiem
powstałym po jej
przebudowie.

12 000,00 Zakres
projektu
zmieniony.

prosto rosły i się nie połamały. Lokalizacja:
następujące trawniki: 4 sztuki - trawnik Szosa
Chełmińska 80 (zdjęcie 3,3a); 3 Szosa
Chełmińska 80-82 (zdjęcie 2, 2a); 1 sztuka
(Róg Małachowskiego (zdjęcie 2, 2b),; 2
sztuki - Szosa Chełmińska 84-86 (zdjęcie 1).
STAWKI
114.

ST0062

W zdrowym ul. Włocławska
ciele 117A w Toruniu
zdrowy duch!

115.

ST0065

Grill i
ognisko na
Stawkach!

Teren między
ulicami Czapli i
Tataraków, Działka
nr 879, obr. 74, teren
C przeznaczony w
Koncepcji
Zagospodarowania
Terenu z kwietnia
2015 na miejsce
piknikowe

W ramach projektu planowane jest
wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z
ławkami. Planowana inwestycja jest pierwszą
i jedyną formą rekreacji na naszym osiedlu.
Planowane przedsięwzięcie pozwoli
zagospodarować czas wolny dzieci i
młodzieży oraz zintegrować mieszkańców
osiedla (zakres i lokalizacja zadania
zmienione w stosunku do pierwotnego
projektu, w przypadku wyboru w głosowaniu
jego realizacja uzależniona jest od wyniku
konsultacji lokalnych).

Instalacja
urządzeń siłowni
zewnętrznej
wraz z ławkami.

Projekt zakłada stworzenie miejsca
grillowego/ogniskowego dla mieszkańców
Stawek. Na terenie wskazanym przez
mieszkańców osiedla podczas konsultacji z
kwietnia 2015 roku stanie kryta wiata o
średnicy 6m, odpowiednio zabezpieczona
przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych oraz przymocowana na stałe
do gruntu. Wewnątrz wiaty znajdą się stoły i
ławy, przy których będzie można piknikować,

Budowa miejsca
do grillowania
oraz
wydzielonego
miejsca pod
ognisko. Wiata,
stoły, ławy.
Oświetlenie i
kosze na śmieci.

306 000,00 Zakres i
lokalizacja
zadania
zmienione w
stosunku do
pierwotnego
projektu. W
przypadku
wyboru w
głosowaniu
realizacja
będzie
uzależniona
od wyniku
konsultacji
lokalnych.
60 000,00

na stałe przymocowane do podłoża. Obok
wiaty znajdzie się grill murowany lub z
elementami betonowymi. Obok miejsca
grillowego umiejscowione będzie osobne
miejsce ogniskowe - zbudowane z kamieni,
wokół którego ustawione zostaną proste
ławki, zabezpieczone i przymocowane do
gruntu. Całość oświetlą dwie dodatkowe
latarnie, które umożliwią korzystanie z
obiektu również wiosną i jesienią, kiedy
wieczorami robi się już ciemno. Na terenie
znajdą się kosze na odpady. Miejsce będzie
ogólnodostępne - każdy z mieszkańców
będzie mógł spędzić tam miłe sobotnie
popołudnie. Obiekt będzie również służył
integracji mieszkańców osiedla. Lokalizację
obiektu przedstawia załączona mapka.
116.

ST0071

Rondo
zielone na
okrągło

Rondo Armii
Pomorza u zbiegu
ulic Szuwarów i
Nenufarów na
Stawkach.

Osiedle "Magiczny Zakątek" staje się co raz
piękniejsze, z roku na rok przybywa tu
nowych mieszkańców, rośnie nowe pokolenie
obywateli naszej dzielnicy. Rondo Armii
Pomorza stanowi centrum naszego osiedla,
jest punktem odniesienia dla "przyjezdnych",
miejscem spotkań, startem i finiszem
porannego joggingu. Warto, by miejsce to
cieszyło też oko naszych mieszkańców!
Sprawmy, by nasze rondo było zielone na
okrągło!

Nasadzenia na
rondzie zieleni
odpornej na
warunki
generowane
przez ruch
drogowy.

117.

ST0073

Siłownia
zewnętrzna i
zagospodaro
wanie terenu

Plac zabaw między
blokami
Idzikowskiego i
Armii Ludowej za
archiwum, przy

Montaż siłowni zewnętrznej z bezpieczną
nawierzchnią przy placu zabaw między
blokami Idzikowskiego i Armii Ludowej (za
archiwum) oraz montaż bezpiecznej
nawierzchni przy urządzeniach dla dzieci.

Montaż siłowni
zewnętrznej przy
placu zabaw,
nawierzchnia
bezpieczna pod

25 000,00

100 000,00

placu zabaw
(załącznik nr 1)

Rozłożenie trawy na rolkach przy placu
zabaw.

urządzeniami na
placu zabaw
oraz trawa z
rolki przy placu.

ul. Fasolowa
(pomiędzy Szosą
Chełmińską a ul.
Ugory)

Zadbajmy o czyste Wrzosy! Zakup i montaż
koszy m.in. na psie odchody na pasie zieleni
wzdłuż ulicy Fasolowej, pomiędzy Szosą
Chełmińską a ul. Ugory.

Zakup i montaż
koszy m.in. na
psie odchody na
pasie zieleni
wzdłuż ulicy
Fasolowej,
pomiędzy Szosą
Chełmińską a ul.
Ugory.

3 000,00

Remont kapitalny ulicy wraz z budową
Remont
miejsc parkingowych po jednej stronie ulicy i kapitalny ulicy
budowa chodnika.
wraz z budową
miejsc
parkingowych
po jednej stronie
ulicy i budowa
chodnika.

430 000,00

WRZOSY
118.

W0390

Psie odchody
chcemy mieć
z głowy zadbajmy o
czyste
Wrzosy

119.

W0392

Bardzo
Ulica Krokusowa,
prosimy o
Wrzosy I
remont
kapitalny
naszej bardzo
zniszczonej
ulicy, krótkiej
bo zaledwie
ok. 180 m

120.

W0393

Naprawaprzebudowa
chodnikaścieżki wraz z
oświetleniem
i
odwodnienie
m pomiędzy
szkołą

Chodnik pomiędzy
budynkami Szosa
Chełmińska 224 i
226a do ul.
Storczykowej

Przebudowa chodnika-ścieżki wraz z
oświetleniem i odwodnieniem.

Przebudowa
chodnika na ciąg
pieszorowerowy.
Oświetlenie i
odwodnienie.

85 000,00 Zakres
zadania
zmieniony w
stosunku do
pierwotnego
projektu.

muzyczną a
przedszkolem
"Muchomore
k"
121.

W0394

Trampolinow Szkoła Leśna na
y plac zabaw Barbarce
na Barbarce

122.

W0395

Remont
nawierzchni
ulicy Ugory
na odcinku
pomiędzy
ulicami
Storczykową,
a ulicą
Fasolową

Toruń, ul. Ugory od
parkingu
Intermarche do ulicy
Fasolowej.

Celem projektu jest budowa pierwszego w
Toruniu placu zabaw wyposażonego w
trampoliny. Trampolinowy plac zabaw ma
powstać na terenie toruńskiej barbarki i ma
być terenem otwartym, dostępnym dla
wszystkich mieszkańców miasta. Budowa
placu zabaw przyczyni się do zaspokojenia
potrzeb mieszkańców miasta w zakresie
utworzenia zarówno atrakcyjnego jak i
bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.

Budowa
pierwszego w
Toruniu placu
zabaw
wyposażonego
w trampoliny.

170 000,00

Remont nawierzchni ulicy Ugory na osiedlu
Wrzosy od zakończenia przebudowanego
wjazdu na parking sklepu Intermarche w
okolicach ulicy Storczykowej do wysokości
ulicy Fasolowej. Na wspomnianym wyżej
odcinku drogi stan nawierzchni jest mocno
zniszczony i wymaga przeprowadzenia
gruntownej renowacji w postaci wymiany
nawierzchni. Wpływ na to ma wzmożony na
tym odcinku ruch drogowy pojazdów
związany ze zwiększeniem się zabudowy
mieszkaniowej na osiedlu Wrzosy, podczas
gry droga poza bieżącymi naprawami
służącymi uzupełnieniu ubytków w jezdni
grożących uszkodzeniem poruszających się
po niej pojazdów, nie była remontowana od
kilkudziesięciu lat. Ulica Ugory stanowi,
oprócz Szosy Chełmińskiej, główną drogę
wjazdowo-wyjazdową z osiedla Wrzosy w

Remont
nawierzchni ul.
Ugory (od
sklepu
Intermarche do
ul. Fasolowej)
wraz z
pogłębieniem
rowu po stronie
lasu oraz ścinką
poboczy.

320 000,00

kierunku centrum Torunia oraz pozostałych
części miasta, dlatego jest mocno obciążona
ruchem pojazdów. W ramach prac
uzupełniających powinno być także
uwzględnione pogłębienie rowów z
odpływem wody deszczowej ze strony lasu,
ponieważ podczas silnych opadów deszczu
obecnie płytkie rowy nie absorbują całości
deszczówki z jedni, która na niej zalega,
tworząc zalewiska sprzyjające wpadaniu
pojazdów w aquaplaning.
123.

W0396

Budowa
Osiedle WRZOSY,
skateparku na teren w otoczeniu
ulic: Zbożowej,
Wrzosach
Ugory i Owsianej
(na części działek nr
199/2, 198/2, 206/2,
obręb 28 - jak na
załączonej mapie)

Nowy skatepark na Wrzosach pozwoliłby na
rozwijanie swoich umiejętności
deskorolkarzom, rolkarzom, osobom
jeżdżącym na hulajnogach oraz rowerzystom
prężnie rozwijającej się ostatnio dziedziny
BMX czy MTB. Mógłby on służyć nie tylko
mieszkańcom Wrzosów, ale dodatkowo także
mieszkańcom pobliskich osiedli.
Profesjonalne miejsce w/w sportów zwiększy
bezpieczeństwo wszystkich jeżdżących
zmuszonych obecnie do uprawniania swojego
hobby w różnych niezbyt bezpiecznych
miejscach, np. ulicy. Skatepark w sąsiedztwie
boiska typu "orlik" może stać się głównym
miejscem rekreacji oraz popularnym
miejscem spotkań młodzieży z całego
osiedla. Miejsce to znajduje się w sąsiedztwie
dróg, lasu, terenu niezabudowanego i
cmentarza oraz w odpowiedniej odległości od
terenów zamieszkania, co zmniejszyłoby
liczbę skarg na hałas.

Budowa
skateparku
dostosowanego
do potrzeb
deskorolkarzy,
rolkarzy,
jeżdżących na
hulajnogach, a
także rowerach
BMX i MTB.

285 000,00 Zakres
projektu
może być
ograniczony
ze względu
na pobliską
linię
wysokiego
napięcia lub
nastąpi
zmiana
lokalizacji (w
obrębie
osiedla
Wrzosy). W
przypadku
wyboru
realizacja
będzie
uzależniona
od wyniku
konsultacji
lokalnych.

124.

W0397

Festyn
Rodzinny
"Poznaj
Sąsiada"

Toruń

Zorganizowanie festynu sąsiedzkiego na
Wrzosach, na osiedlu JAR. Uczestnicy
imprezy wezmą m.in. udział w pokazach
ratownictwa technicznego i akcji ratowniczej,
a także w ćwiczeniach praktycznych z
reanimacji na fantomach, rozgrywkach piłki
siatkowej oraz piłki nożnej, w "zbijaka" i
przeciąganiu liny. Organizatorzy nie zapomną
także o dzieciach, które będą miały
możliwość sprawdzenia swoich sił w
rozgrywkach sportowych i pokonywaniu
torów przeszkód. Oczywiście nie zabraknie
konkursów z nagrodami (np. dla dzieci kurs
nauki pływania). Wieczorem wszyscy
uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki
irlandzkiej, a odważni spróbować sił w
tańcach irlandzkich. Osoby pragnące wyzwań
będą mogły spróbować sił w osiedlowych
zawodach szachowych. Na najmłodszych
będą czekały dmuchańce.

Organizacja
festynu
osiedlowego na
osiedlu JAR.

20 000,00

125.

W0399

Nasadzenia
roślinne w
pasie zieleni
między
ulicami Szosy
Chełmińskiej

Odcinek Szosy
Chełmińskiej od
ulicy Zagonowej do
ulicy
Kwiatowej/Lisiej

Wykonanie nasadzeń krzewów w pasie
zieleni rozgraniczającym ulice Szosy
Chełmińskiej na odcinku od ul. Zagonowej
do ul. Kwiatowej. Zaprojektowana roślinność
dobrze znosi zanieczyszczenia środowiska i
trudne warunki miejskie. Ze względu na
uzbrojenie terenu i wąski pas zieleni
niemożliwe jest posadzenie drzew, a jedynie
rośliny krzewiaste. Proponowane rośliny
wzbogacą estetycznie przestrzeń, a ich
wysokość nie będzie ograniczać widoczności
uczestnikom ruchu drogowego.

Nasadzenia
zieleni niskiej w
pasie
rozgraniczający
m jezdnie.

35 000,00

126.

W0401

Bezpieczny

Wrzosy, działka nr

Lokalizacja przy przedszkolu "Pod

Montaż

5 500,00

przedszkolak
- zagłosuj na
to

718/4 (obręb 32). Na Muchomorkiem" - bezpieczna droga.
odcinku 33 metrów Ogranicznik parkingowy stosowany jest do
("chodnik")
uporządkowania pojazdów na parkingach.
Ogranicza najazd kół pojazdu poza
wyznaczony obszar. Montaż ograniczenia
może być na okres stały lub czasowy, nie
wymaga szczególnego przygotowania
podłoża. Wpływa na poprawę
bezpieczeństwa, gwarantuje swobodne
poruszanie się po chodniku osób z
niepełnosprawnością oraz rodziców z dziećmi
i w wózkach.

ograniczników
parkingowych
przy przedszkolu
"Pod
Muchomorkiem"
.

127.

W0402

Renowacja
zapomnianeg
o pomnika
"Chwalebne
kamienie" w
lesie przy
drodze na
Barbarkę.

Wrzosy, koło drogi
leśnej na Barbarkę
(teren miejski objęty
planem
rewaloryzacji lasów
miejskich).

Od niedawna najbardziej tajemniczy pomnik
Torunia zna już swoją historię. Przypisywano
mu związki z jeńcami francuskimi, katastrofą
lotniczą z XIX w., a nawet z chorobami
wenerycznymi. W 100-lecie jego powstania,
prof Magdalena Niedzielska rozwikłała sekret
jego pochodzenia. Powstał w 1913 r. na
pamiątkę żołnierzy ginących we wszelkich
wojnach. Niestety, jest bardzo zniszczony i
zaniedbany. Nasz projekt zakłada jego
konserwację, odtworzenie malowniczego
murku, rabat kwiatowych, ustawienie koszy,
ławek, tablicy informacyjnej,
kierunkowskazu do pomnika i dokumentację
konserwatorską obiektu, by znów stał się, jak
niegdyś, miejscem atrakcyjnym i często
odwiedzanym przez torunian.

Renowacja
konserwatorska
pomnika,
nasadzenia
zieleni, budowa
murku oraz
instalacja tablic
informacyjnych.

30 000,00

128.

W0403

Bezpieczeńst
wo dla
Wrzosów

Obręb 29 dz. 679,
obręb 32 dz. 658/1,
299

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.
Chabrowej z ul. Fasolową poprzez
zamontowani poduszek berlińskich po jednej
dla aut poruszających się ulicą

Zamontowanie
dwóch poduszek
berlińskich na
skrzyżowaniu.

5 500,00

podporządkowaną (razem 2 poduszki) lub
zamontowanie tzw. "punktów" lub "pinezek"
zgodnie z ww. zasadą. Zadanie składające się
na dany wniosek wpływa na poprawę
bezpieczeństwa zarówno pieszych,
rowerzystów jak i kierowców. Koszty
realizacji zadań są niskie w porównaniu do
podniesienia wskaźnika bezpieczeństwa.
129.

/-/

W0404

Dla Wrzosów Obręb 29 dz. 562/4,
508/5

Budowa chodnika od ul. Lnianej do parku,
zwiększenie liczby urządzeń w parku,
budowa wybiegu dla psów.

Zagospodarowan
ie terenu poprzez
urządzenie
wybiegu dla
psów oraz
zwiększenie
liczby urządzeń
w siłowni
zewnętrznej.
Budowa
chodnika
dochodzącego
do parku.

135 000,00

