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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

PODGÓRZ 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

P0050 Remont ul. 
Porannej. 

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

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

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

335 000,00 

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

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

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

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

280 000,00 
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P0052 Sieć siłowni 
zewnętrznych na 
Podgórzu. 

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

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

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

140 000,00 

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

Teren zielony w 
obszarze ulic Prufferów 
i Iwanowskiej. 

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

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

75 000,00 

 
 
/-/ 


