Budżet partycypacyjny Torunia 2016
LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
RUBINKOWO
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R0050

Instalacja budek
lęgowych dla
ptaków na
"Rubinkowie".

Drzewa wokół
budynków Rubinkowa I
i II, umożliwiające
osadzenie budek
lęgowych.

Zakup 100 szt. budek lęgowych
(do przekazania zarządowi SM
Rubinkowo, która rozda chętnym
mieszkańcom do zawieszenia na
większych drzewach).

Ptaki zakładające gniazda w dziuplach czy zakamarkach
budynków z roku na rok tracą miejsca, w których mogłyby
składować jaja. Mimo odpowiedniej ilości pokarmu w
okolicy, nie potrafią znaleźć bezpiecznego miejsca na
złożenie jaj. Chociaż prawo tego wymaga, inwestorzy nie
wieszają budek lęgowych w ramach kompensacji
utraconych siedlisk ptaków. Odpowiednio powieszone,
nadzorowane i konserwowane budki będą służyły licznym
ptasim rodzinom. Projekt kierowany do mieszkańców
kochających przyrodę i ptaki.

5 000,00

R0053

Przejście dla
pieszych sygnalizacja
świetlna.

Przejście przy ul.
Dziewulskiego, na
wysokości ul.
Piskorskiej.

Montaż sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy ul.
Dziewulskiego ul. Dziewulskiego,
na wysokości ul. Piskorskiej.

Ruch samochodowy i autobusowy na opisywanej ulicy jest
bardzo duży stwarzający dość często zagrożenie dla
korzystających z najbardziej uczęszczanego przejścia na
osiedlu Rubinkowo II. Na opisywanym przejściu dość
często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń
komunikacyjnych z udziałem pieszych. Z przejścia
codziennie korzysta spora grupa pieszych - mieszkańców
naszego osiedla, w tym młodzieży i dzieci z rodzicami
chcących bezpiecznie dotrzeć do pobliskich placówek
oświatowych. Niedaleko przejścia mieści się również
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo, a także Osiedlowa
Przychodnia Lekarska, z której często korzysta spora liczba
mieszkańców naszego osiedla. W tym budynku znajduje
się Osiedlowy Dom Kultury - Klub Jantar, do którego
muszą bezpiecznie dojść dzieci i młodzież na zajęcia

150 000,00
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dzienne i pozalekcyjne kończące się często po zmroku.
Przejście to jest najbardziej uczęszczaną drogą również do
domów mieszkańców jak i do okolicznych sklepów.
Dlatego uważamy, że nasza prośba jest w pełni
uzasadniona, a instalacja sygnalizacji zminimalizuje wielu
niebezpiecznych sytuacji stwarzających zagrożenie dla
mieszkańców osiedla.
R0055

odBLOKuj osiedle –
malunek
wielkoformatowy
na ścianie budynku
mieszkalnego.

Ściana szczytowa
wieżowca przy ul.
Łyskowskiego 18 (od
strony ul.
Dziewulskiego).

Mural na ścianie szczytowej
Chcesz mieszkać na atrakcyjnym osiedlu? Zorganizuj je
wieżowca poświecona Ignacemu sobie! Projekt obejmuje wykonanie muralu na ścianie
Łyskowskiemu.
szczytowej bloku mieszkalnego przy ul. Łyskowskiego 18
(ściana od strony ul. Dziewulskiego), który będzie
stanowić wizytówkę osiedla. Tematyka malunku będzie
luźno inspirowana patronem ulicy - Ignacym Łyskowskim.
Założeniem projektu jest zainicjowanie na osiedlu galerii
murali poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym
oraz wybitnym osobistościom związanymi z regionem.
Wykonawca oraz autor projektu muralu zostanie
wyłoniony na drodze konkursu otwartego.

40 000,00

R0057

Mural - Jakub
Kazimierz
Rubinkowski.

Strona południowa
wieżowca przy ul.
Rydygiera 28.

Mural na elewacji południowej
wieżowca przy ul. Rydygiera 28
przedstawiający J.K.
Rubinkowskiego.

Jakub Kazimierz Rubinkowski urodził się w 1668 r.
Szaflarach, a zmarł w 1749 r. w Toruniu. Epitafium
poświęcone tej postaci znajduje się w Katedrze pw. św.
Janów. malowany na blasze portret przechowywany jest
osobno. Mały pomniczek przedstawiający postać
Rubinkowskiego znajdował się przed siedzibą Filatelistów
na ul. Rabiańskiej 1. Na muralu oprócz tej postaci można
by umieścić inne elementy historyczne z epoki baroku i
częściowo renesansu.

40 000,00

R0058

Nasadzenie zieleni
w granicach pasa
drogowego ul.
Rydygiera na
wysokości ul.
Kasztanowej.

Południowa strona
pasa drogowego
przylegającego do ul.
Rydygiera na wysokości
ul. Kasztanowej.

Wykonanie stelaża lub innej
konstrukcji o wysokości ok. 2 m,
jako oparcia dla roślin pnących,
nasadzonych w granicy pasa
drogowego ul. Rydygiera na
wysokości ul. Kasztanowej.

Nasadzenie zieleni w granicach pasa drogowego ul.
Rydygiera na wysokości ul. Kasztanowej, które ukryją za
szpalerem zieleni nieestetyczne garaże komunalne.

30 000,00
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R0059

Modernizacja ul.
Klonowej na
odcinku
C.Skłodowskiej do kładki nad
rurami.

Odcinek od ul.
Skłodowskiej-Curie do
kładki - mostku nad
rurami ciepłociągu

Remont chodnika z
wydzieleniem ścieżki rowerowej,
remont szosy, instalacja
oświetlenia, koszy na śmieci oraz
znaków drogowych.

Projekt zakłada modernizację ul. Klonowej od ul.
335 000,00
Skłodowskiej do kładki nad rurami ciepłowniczymi. Mają
być uwzględnione następujące prace: remont chodnika z
uwzględnieniem ścieżki rowerowej, remont nawierzchni
dla pojazdów samochodowych, zwiększenie oświetlenia,
ustawienie koszy na śmieci, ustawienie znaków
drogowych. Modernizacja tej drogi ma na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa pieszych, coraz więcej
poruszających się po niej jednośladów. Jest to główny
odcinek drogi , po której mogą się przemieszczać
bezpiecznie mieszkańcy Rubinkowa, okolic do największej
przychodni Citomed, Urzędu Marszałkowskiego, Zakładów
pracy w obrębie ul. Skłodowskiej i Polnej. Jest to droga
między ogródkami działkowymi, gdzie w okresie sezonu
jest wzmożony ruch samochodowy.

R0060

Przebudowa
odcinka ul.
Filomatów
Pomorskich oraz
likwidacja placu
zabaw.

Rubinkowo, ul.
Filomatów Pomorskich,
odcinek pomiędzy
budynkami nr 1 i 2

Likwidacja zniszczonego placu
zabaw – nasadzenie zielenie w
tym miejscu. Poszerzenie ul.
Filomatów Pomorskich na
odcinku przylegającym do
budynków nr 1 i 2.

Przebudowa wąskiego odcinka ul. Filomatów Pomorskich
poprawi komfort życia mieszkańców najbliższej okolicy,
skończy się koszmar porannego mijania śmieciarki i
popołudniowego przeciskania obok ciężarówki z meblami.

200 000,00

R0061

Plac Rekreacyjny
dla Dorosłychsiłownia
zewnętrzna.

Teren przy
Niesiołowskiego 8-10.

Montaż zestawów do treningów,
m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg,
orbitrek, ławki, prostownik,
twister wspomagający
aktywność stawów biodrowych,
koła Tai Chi.

Uważam, że każdy człowiek, bez względu na wiek i
zamożność powinien mleć możliwość prowadzenia
aktywnego trybu życia. Sport jest jednym z warunków
zdrowia. Zapewniając ludziom możliwość ruchu I
ułatwiając dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o
kondycję fizyczną, pozbywamy się wielu chorób, które
trapią wysoko rozwinięte społeczeństwa. Zapobiegamy
patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm),
spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu. Na 35 letnim osiedlu - jakim jest
Rubinkowo - coraz więcej osób jest w wieku 50+ i to dla
nich przede wszystkim chcemy zrealizować ten Projekt.

50 000,00

R0062

Plac zabaw dla

Plac przy ul.

Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Planowany plac zabaw zapewni dzieciom atrakcyjne

80 000,00
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dzieci.

Łyskowskiego 1,3.

Montaż urządzeń: huśtawki,
karuzele, zestawy zabawowe,
ważki, równoważnie i budowa
piaskownicy. Montaż siedzisk i
ławek na placu zabaw.

spędzenie czasu wolnego z rówieśnikami, a rodzicom lub
opiekunom pewność, że dzieci będą bezpieczne.
Zapewnienie bezpiecznej zabawy jest priorytetem i
najważniejszym celem naszego wniosku.

R0063

Plac Rekreacyjny
dla Dorosłych siłownia
zewnętrzna.

Teren przy ul.
Dziewulskiego 25-27
(obok przedszkola
Alfik).

Montaż zestawów do treningów,
m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg,
orbitrek, ławki, prostownik,
twister wspomagający
aktywność stawów biodrowych,
koła Tai Chi.

Uważam, że każdy człowiek, bez względu na wiek i
zamożność powinien mieć możliwość prowadzenia
aktywnego trybu życia. Sport jest jednym z warunków
zdrowia. Zapewniając ludziom możliwość ruchu i
ułatwiając dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o
kondycję fizyczną, pozbywamy się wielu chorób, które
trapią wysoko rozwinięte społeczeństwa. Zapobiegamy
patologiom społecznym (narkomania, alkoholizm),
spowodowanym brakiem dostępu do atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu. Na 35 letnim osiedlu - jakim jest
Rubinkowo - coraz więcej osób jest w wieku 50+ i to dla
nich przede wszystkim chcemy zrealizować ten Projekt.

50 000,00

R0068

Kompleks
lekkoatletyczny z
bieżnią i rzutnią
pchnięcia kulą.

Zespół Szkół nr 8, ul.
Łyskowskiego 28.

Bieżnia 3-torowa o długości 60 m Projekt zakłada stworzenie kompleksu lekkoatletycznego,
oraz rzutnia do pchnięcia kulą na składającego się z bieżni 3-torowej o długości
terenie Zespołu Szkół nr 8.
sześćdziesięciu metrów oraz rzutni pchnięcia kulą. Obiekt
ten byłby dostępny dla mieszkańców dzielnicy Rubinkowo
1. Tym samym służyłby szerzeniu idei zdrowego,
aktywnego trybu życia. Sprzyjałby też integracji
mieszkańców dzielnicy ze szkołą poprzez organizowanie
zabaw rodzinnych, eventów sportowych, zawodów
lekkoatletycznych. Z kolei uczniowie placówki mieliby
możliwość odbywania treningów z wykorzystaniem
korzyści, jaki daje profesjonalny obiekt sportowy.

100 000,00

R0069

Remont
nawierzchni i
modernizacja
wyposażenia
boiska
osiedlowego przy

Boisko zlokalizowane
przy budynku przy ul.
Piskorskiej 15
(Hydrofornia).

Modernizacja nawierzchni na
uniwersalną (do gry w piłkę
nożną i siatkówkę), ogrodzenie
terenu, postawienie 4 lamp
oświetlenia, montaż bramek do
piłki nożnej o szer. 3 m (jak do

110 000,00

Modernizacja nawierzchni i wyposażenia boiska
osiedlowego zlokalizowanego przy budynku hydroforni
przy ul. Piskorskiej 15.

4

ul. Piskorskiej 15.

futsalu) oraz słupków do
rozwieszenia siatki lub taśmy,
postawienie 4 ławek.

R0070

Instalacja ławek
oraz nasadzenia
zieleni wzdłuż
trasy spacerowej
przylegającej do
Strugi Toruńskiej.

Tereny przy ścieżce
pieszo-rowerowej przy
Strudze Toruńskiej na
terenie osiedla
Rubinkowo.

Instalacja 15 ławek wraz z
koszami wzdłuż położonego na
Rubinkowie odcinka Strugi
Toruńskiej.

Ławki i kosze na śmieci, których tak brakuje wszystkim
entuzjastom spacerów wzdłuż położonego na Rubinkowie
odcinka Strugi Toruńskiej.

22 500,00

R0071

Rewitalizacja
terenów
przylegających do
Fortu II im.
Czarnieckiego.

Tereny zielone
przylegające do Fortu u
zbiegu ulic:
Mocarskiego i
Rydygiera oraz
Rydygiera i Szosa
Lubicka.

Remont istniejących ciągów
pieszych oraz budowa nowych,
postawienie ławek i koszy na
śmieci, budowa ścianki do
wspinaczki boulderingowej.

Rewitalizacja terenów zielonych przylegających do Fortu
II, u zbiegu ulic Rydygiera i Szosy Lubickiej. Dzielnica zyska
kolejne miejsce do edukacji najmłodszych i rekreacji
starszych mieszkańców Rubinkowa.

230 000,00

R0072

Miejsca do
grillowania na
świeżym powietrzu
przy trasie
spacerowej wzdłuż
Strugi Toruńskiej.

3 lokalizacje wzdłuż
Strugi Toruńskiej: ul.
Dominirskiego, ul.
Rakowicza, ul.
Cedrowa.

Instalacja murowanych grilli
wraz z zadaszonymi stołami i
ławkami dla 6-8 osób każdy oraz
koszy na śmieci. Utwardzenie
miejsc do grillowania tłuczniem
lub inną nawierzchnią.

Miejsce do grillowania i rekreacji na świeżym powietrzu, w
pobliżu Strugi Toruńskiej, dla wszystkich mieszkańców
Rubinkowa.

60 000,00

R0073

Wyginam ciało
śmiało - siłownia
zewnętrzna.

Zespół Szkół nr 31, ul.
Dziewulskiego 41b.

Budowa siłowni zewnętrznej
złożonej z 12 stanowisk
treningowych.

Budowa siłowni zewnętrznej złożonej z 12 stanowisk
treningowych. Siłownie zewnętrzne cieszą się dużym
zainteresowaniem wszędzie tam, gdzie powstały.
Jesteśmy pewni, że będzie ona magnesem również dla
uczniów tej szkoły i nie tylko. Przyciągnie zarówno
młodzież, dzieci, dorosłych oraz seniorów. Stanie się
miejscem, w którym będzie można atrakcyjnie, zdrowo i
razem z rodziną spędzić wolny czas.

70 000,00
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