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Siłownie, szafki i grochówka
Co nowego na Podgórzu, Stawkach, Rudaku i w Czerniewicach w ramach budżetu obywatelskiego?
WKRÓTC E

MICHAŁ MALINOWSKI
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Spotkania z prezydentem

Aż 13 z 20 projektów dotyczących
lewobrzeżnego Torunia zostało
wybranych w głosowaniu i trafi do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Łączna wartość tych zadań to 1,12
mln zł. Wiadomo także, że mieszkańcy
lewobrzeżnego
Torunia
oddali w głosowaniu dotyczącym
projektów z budżetu obywatelskiego 6151 głosów spośród 64.785
wszystkich oddanych w mieście.
Wśród zwycięskich projektów z lewobrzeża znalazło się siedem o charakterze rekreacyjnym oraz po trzy
drogowe i szkolne.

Podgórz
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Szczęśliwi muszą się czuć mieszkańcy Podgórza, którzy zgłosili
cztery projekty i wszystkie z nich
znalazły poparcie. Zostaną one zrealizowane za kwotę blisko 346 tysięcy złotych.
Trzy projekty z Podgórza dotyczą
rekreacji. Przy ulicach Prüfferów
i Iwanowskiej ma powstać za 256
tysięcy złotych (wkład z budżetu
wyniesie 146 tys. zł) „Kolorowe podwórko” - plac zabaw dla maluchów
z karuzelą, torem przeszkód, huśtawkami, ścianką wspinaczkową,
piaskownicą i elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
Zbudowana także będzie siłownia
zewnętrzna.
Z kolei na terenach zielonych
między ulicami Prüfferów, Iwanowskiej, Jasną oraz Hallera zostanie urządzony minipark z nowoczesnym placem zabaw dla dzieci
z bezpieczną nawierzchnią i wybiegiem dla psów. Koszt - blisko 146
tys. zł. Kolejne przedsięwzięcie to
rekonstrukcja placu zabaw dla dzieci przy ul. Szubińskiej. W ramach
projektu powstanie ogrodzony placu zabaw ze sztuczną, bezpieczną

Mieszkańcy zaakceptowali wszystkie trzy projekty Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Między innymi w szkole pojawią się nowe szafki dla uczniów
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
nawierzchnią i urządzeniami zabawowymi. Łączny koszt to 80 tys. zł.
Uznanie w oczach głosujących
znalazła też jedna z propozycji drogowych dotycząca postawienia wiaty rowerowej przy ulicy Poznańskiej
284-284A za kwotę 10 tys. zł.

Stawki
Zwycięzcą w głosowaniu może
czuć się przede wszystkim Zespół
Szkół nr 14. Zaakceptowane zostały
wszystkie trzy projekty dotyczące
tej placówki, zgłoszone do budżetu obywatelskiego. To projekt „Nie
dla wad postawy”, w ramach którego zostaną zakupione szafki dla
uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum - za łączną
sumę 47 tys. zł. Dla uczniów podstawówki z Stawek do siedmiu sal
lekcyjnych zostaną zakupione za 28
tys. zł ławki i krzesła. Za 120 tys. zł
zostanie wymienione ogrodzenie
wokół placu przedszkolnego i bo-

isk szkolnych oraz placu przed wejściem do szkoły przy ulicy Hallera.
W ramach budżetu obywatelskiego na Stawkach powstanie też
park aktywności ruchowej dla dzieci i dorosłych. Teren między ulicami Szuwarów i Nenufarów będzie
wyposażony w plenerową siłownię
oraz plac zabaw. Ponadto pojawi
się ogrodzenie, zieleń, ławki oraz
elementy małej architektury. Koszt
- 72.482 złotych.

Rudak
4 tys. zł z budżetu obywatelskiego
zostaną przeznaczone na festyn
dożynkowy przy kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy
ul. Okólnej 178. W programie imprezy znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami
i grochówka. Powstanie też siłownia
przy ul. Rudackiej, na wolnej działce miejskiej, pomiędzy posesjami
34 i 40. Koszt to 28 tysięcy złotych.

Realizowana też będzie inwestycja drogowa - przebudowa ul.
Borowikowej, na odcinku od ulicy
Grzybowej do torów kolejowych.
Ma kosztować 280 tysięcy złotych.
W ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości sześciu metrów, zjazdy do posesji oraz odwodnienie.

Czerniewice
Z dwóch projektów z Czerniewic
pierwszy dotyczy montażu plenerowej siłowni u zbiegu ulic Zdrojowej
i Włocławskiej. Stanie tu m.in. sześć
urządzeń treningowych: wahadło,
prasa nożna, wycisk górny, steper,
biegacz, drabinka, motyl. Koszt wynosi 30 tys. zł.
Kapitalnego remontu doczeka się
ulica Miodowa. W ramach projektu
wartego 232 tys. zł powstanie pieszojezdnia oraz odwodnienie.
michal.malinowski@nowosci.com.pl

Od
lewobrzeżnego
Torunia
rozpocznie się tegoroczny cykl
spotkań prezydenta Michała
Zaleskiego z mieszkańcami poszczególnych części Torunia. Oto
program: poniedziałek 24 lutego
- Stawki, Zespół Szkół nr 14 przy
ul. Hallera 79; wtorek 25 lutego Podgórz, Zespół Szkół nr 15 przy
ul. Paderewskiego 5/11; środa 26
lutego - Rudak, Dom Muz przy ul.
Okólnej 169; poniedziałek 3 marca - Czerniewice, Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Włocławskiej
237/239. Wszystkie spotkania
rozpoczynają się o godzinie 18
- w pierwszej części odbędą się
prezentacje, m.in. budżetu Torunia, w drugiej mieszkańcy mogą
zgłaszać pytania i uwagi dotyczące swojego osiedla i całego
(n)
miasta.
TO M NI E DE NE RWU JE

Marzena
Krępa,
mieszkająca
na Stawkach:
Mieszkam w pobliżu szkoły przy
ul. Hallera i nowego kościoła.
Brakuje tu placów zabaw i osiedlowego domu kultury lub świetlicy. Szkoła jest niedoinwestowana, a udział dzieci w treningach
piłki nożnej dla mniej zamożnych
rodziców oznacza ponoszenie kosmicznych kosztów. W dzielnicy
brakuje też kiosków z biletami
MZK, punktów gastronomicznych i sklepów. W okresie wiosenno-letnim w parku przy szkole
warto by było organizować pikni(ja)
ki dla mieszkańców.
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