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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

STAROMIEJSKIE 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

SM0054 Równy chodnik - 
jasna droga.  

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

Wymiana nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych o łącznej 
powierzchni 720 m2 na płyty 
chodnikowe oraz ustawienie 5 
lamp LED. 

Remont terenu pomiędzy budynkami Grudziądzka 10/12, 
Grudziądzka 8-9, a Legionów 1/3, Legionów 5, Legionów 
7/9 oraz Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7/9. Projekt 
zakłada doprowadzenie do właściwego stanu 
technicznego komunikacyjnych ciągów pieszych oraz 
zamontowanie oświetlenia w postaci 5 latarni drogowych 
(LED).  

95 000,00 

SM0055 Bezpieczny 
parking. 

Teren pomiędzy 
budynkami ul. 
Grudziądzka 10/12, ul. 
Odrodzenia 11/13, ul. 
Legionów 7/9 i ul. 
Legionów 5. 

Wymiana nawierzchni parkingu i 
drogi dojazdowej do parkingu 
między budynkami: Grudziądzka 
10/12, Odrodzenia 11/13 i 
Legionów 5, będący kiedyś 
placem manewrowym przy 
garażach wraz z drogą 
dojazdową od strony ul. 
Legionów. 

Teren pomiędzy budynkami Grudziądzka 10/12, 
Odrodzenia 11/13 i Legionów 5 wymaga wymiany 
zniszczonej nawierzchni całego parkingu i prowadzącej do 
niego drogi dojazdowej. Konieczne jest także 
zainstalowanie latarni drogowej doświetlającej teren. 
Celem wykorzystania środków budżetu partycypacyjnego 
jest doprowadzenie do właściwego stanu techniczno-
użytkowego terenu dawnego placu manewrowego przy 
garażach wraz z drogą dojazdową, stworzenie przez to 
bezpiecznego i wygodnego parkingu dla wszystkich 
mieszkańców osiedla.  
 

80 000,00 

SM0056 Czas mamy - 
darmowe zajęcia 
dla dzieci i 

Starówka. Zorganizowanie cyklu 
warsztatów dla dzieci i rodziców 
na terenie Zespołu 

„Czas mam” to projekt darmowych warsztatów dla 
najmłodszych dzieci i rodziców, a szczególnie mam 
wychowujących dzieci w domu lub będących na urlopie 

60 000,00 
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warsztaty dla 
rodziców. 

Staromiejskiego. Wybór 
realizatora musi nastąpić w 
drodze otwartego konkursu 
ofert. Konkurs zostanie 
ogłoszony w listopadzie 2015 r. 
W jego wyniku poznamy 
wykonawcę i miejsce realizacji 
projektu. 

macierzyńskim i wychowawczym. Planujemy trzy rodzaje 
spotkań: 1) „latający dywan" to cykl zajęć przeznaczonych 
dla dzieci: muzycznych, plastycznych oraz językowych 
(język angielski). Warsztaty prowadzone będą przez 
muzyka, plastyka i nauczyciela języka angielskiego. 2) 
„Momo dla mam" to ćwiczenia gimnastyczne dla mam z 
najmłodszymi pociechami. Ćwiczenia poprawiają 
samopoczucie, ułatwiają powrót do sylwetki sprzed ciąży 
oraz wzmacniają mięśnie tułowia i kręgosłupa, który 
podczas macierzyństwa jest narażony na przeciążenia. 
Ćwiczenia odbywać się będą pod opieką 
wykwalifikowanego trenera. 3) Akademia Rodziców - to 
warsztaty edukacyjne dla dorosłych podczas których 
poruszane będą tematy związane z rodzicielstwem i 
małżeństwem oraz warsztaty twórcze dla dorosłych 
(artystyczne, krawieckie, kulinarne). W czasie tych 
warsztatów planujemy zapewnienie dodatkowej opieki dla 
dzieci. Wszystkie zajęcia w klubie mam będą otwarte i 
darmowe. 

SM0057 Szkoła marzeń-
modernizacja 
boiska szkolnego. 

Teren Zespołu Szkół nr 
24 w Toruniu, ul. 
Ogrodowa 3/5. 

Budowa boiska rekreacyjno-
sportowego z przeznaczeniem na 
organizowanie festynów 
rodzinnych (tor rolkowo-
rowerowy, boisko z bezpieczną 
nawierzchnia do gry w dwa 
ognie i ringo, kilka miejsc do gry 
w klasy, zamontowanie ławek i 
koszy, wymiana nawierzchni 
pozostałej części boiska na 
kostkę polbruk). Zorganizowanie 
festynu rodzinnego. 

Projekt przewiduje powstanie boiska rekreacyjno-
sportowego z przeznaczeniem także na organizowanie 
festynów rodzinnych. Powstanie tor rolkowo-rowerowy 
oraz boisko z bezpieczną nawierzchnią do gry w "dwa 
ognie" i ringo. Powstanie kilka miejsc do gry w klasy, 
zamontowane zostaną ławki i kosze (odporne na 
wandalizm). Pozostała część boiska zostanie wymieniona 
na kolorową nawierzchnię z kostki polbruk. Boisko to 
będzie miejscem, w którym każdego roku organizowany 
będzie festyn rodzinny pod nazwą "Dzień rodzica". W tym 
projekcie część funduszy przeznaczona zostanie na 
zorganizowanie festynu na nowym boisku. Obiekt będzie 
dostępny dla mieszkańców po zakończeniu zajęć w szkole. 

317 779,00 

SM0059 Osiedlowy plac 
zabaw. 

Teren wolny pomiędzy 
blokami ul. Odrodzenia 
11/13, Legionów 1/3, 

Zbudowanie niewielkiego placu 
zabaw z piaskową nawierzchnią 
(huśtawka, 2-osobowa karuzela, 

Projekt przewiduje zbudowanie niedużego placu zabaw, 
który będzie miejscem przyjaznym dzieciom. Projekt 
obejmuje zagospodarowanie i wyposażenie niedużego 

70 000,00 
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Legionów 5; dz. 777/2. domek ze zjeżdżalniami i 
elementami wspinaczkowymi, 
piaskownica), postawienie ławki 
i kosza na śmieci. 

terenu na osiedlu, wykonanie nawierzchni, zrobienie 
niskiego ogrodzenia w celu wyodrębnienia miejsca oraz 
ustawienie kilku elementów urządzeń do zabawy.  

SM0060 Remont 
nawierzchni 
chodnika, części 
parkingowej, 
dojścia do boksu 
śmietnikowego, 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 
(odcinek 
Grudziądzka 6-8 do 
głównej ul. 
Grudziądzkiej). 

Remont chodnika, 
części parkingowej na 
odcinku od ul. 
Grudziądzkiej 6 do 
głównej ul. 
Grudziądzkiej, remont 
dojścia z klatki 
Grudziądzka 8 do 
boksu śmietnikowego i 
jego naprawa, 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 

Remont nawierzchni chodnika, 
części parkingowej, dojścia do 
boksu śmietnikowego, 
zagospodarowanie terenów 
zielonych (odcinek Grudziądzka 
6-8 do głównej ul. 
Grudziądzkiej). 

Wymiana bardzo zniszczonego, prawie w całości chodnika, 
dojścia do boksu śmietnikowego, po którym nie da się 
prawidłowo przejść. Naprawa boksu i nawierzchni (bardzo 
duże ubytki) przy boksie śmietnikowym. 
Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do 
nieruchomości (dz. nr 735 obręb 3). Działka, na której 
mają być dokonane prace znajduje się w centrum miasta. 
Od roku 1961 do roku 2015 nie było dokonywanych 
żadnych napraw, remontów. Obecny stan nawierzchni 
zagraża bezpieczeństwu wszystkich poruszających się po 
tych chodnikach. 80 % mieszkających w tym budynku to 
ludzie starsi, którzy chcieliby pokonywać drogę bez 
narażania się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a 
nawet życia. Chcieliby godnie dożyć w przyzwoitej scenerii 
zieleni i w bezpieczeństwie.  

20 000,00 
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