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Włocławski Budżet Obywatelski 2022

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W DNIACH 21 CZERWCA – 5 LIPCA 2021 r.
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LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

Nr

1

2

3

Nazwa projektu

Zielone przystanki

Park Południa

Włocławek na
rowery

Kategoria

Opis

Lokalizacja

Koszt

Zielona

Zielone przystanki to naturalne enklawy na terenie miasta, będące odpowiedzią na
postępujące zabetonowywanie miast. Zielone przystanki, a więc wiaty przystankowe
okryte zielenią, roślinami i drzewami, z dachem pokrytym roślinnością, budkami dla
owadów, własnym system gospodarowania wodami opadowymi, powstaną na każdym z
włocławskich osiedli w miejscach obecnych przystanków autobusowych.

Ulice: Kapitulna,
Ostrowska,
Budowlanych i
Grodzka.

200 000,00 zł

Zielona

Projekt zakłada zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej,
Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów,
alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Projekt
zakłada rewaloryzację niezagospodarowanego dotąd placu w samym centrum osiedla
Południe. Miejsce będzie przestrzenią do spacerów i spędzania wolnego czasu.

ul. Wiejska

700 000,00 zł

Zielona

Projekt zakłada zakup 10 zamykanych i zielonych wiat rowerowych, które będą
rozlokowane na włocławskich osiedlach. Jedna wiata rowerowa będzie miała miejsce na
co najmniej 10 rowerów. Wiata będzie zamykana, a mieszkańcy osiedli będą mogli
przechowywać swój rower bez konieczności chowania go w mieszkaniu czy w piwnicy.
Wiaty będą oazami zieleni w mieście – otoczone zielenią i retencją wody zapewnią w
mieście bioróżnorodność.

Włocławek

250 000,00 zł
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4

5

6

7

8

Rewitalizacja
skweru przy Placu
Staszica

Poprzez ruch
poznajemy świat

Zdrowym być, z
,,Dwójką" ćwicz

Krasnalowy plac
zabaw

Przyjazne Południe
Przyszłości

Zielona

Przeorganizowanie istniejącego skweru ma za zadanie utworzenie miejsca zieleni wraz z
z elementami małej architektury służącej rekreacji i odpoczynku. Obejmuje wymianę
chodników, ustalenie nowych ścieżek z uwagi na nowe nasadzenia drzew, krzewów
niskopiennych i trawy, w tym naturalnej łąki eko (mural na istniejącym ogrodzeniu z
legendą dotyczącą powstałych nasadzeń) - rekultywacja całości terenu i starego
drzewostanu wraz z jego ochroną. Posadowienie kolorowych książkoławek, koszy na
odpady bio, w tym również na psie odchody, małe elementy placu zabaw dla najmłodszych
(zjeżdżalnie, huśtawki, itp.) oraz po inspekcji ornitologa zamontowanie budek dla ptaków.

Instytucjonalna

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 36 z oddziałami
integracyjnymi w ciekawe i atrakcyjne pomoce. Ścianki tematyczne i sprzęt sportowy
pozwoli dzieciom na wszechstronny i harmonijny rozwój sfery fizycznej, psychicznej,
społecznej i emocjonalnej. Korzystanie z wybranego sprzętu pozwoli dzieciom wspinać
się, biegać, pokonywać przeszkody, ale jednocześnie doskonale bawić się i czerpać radość
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.

Instytucjonalna

Instytucjonalna

Instytucjonalna

W ramach projektu obywatelskiego zostaną utworzone dwa kompleksy sportowe: siłownia
zewnętrzna oraz plac zabaw i ćwiczeń. Siłownia zewnętrzna zostanie usytuowana na
terenie zielonym wokół boiska szkoły, co uatrakcyjni ofertę aktywnego wypoczynku dla
mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego, w tym uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Siłownia oraz plac zabaw i ćwiczeń będą miejscem spotkań i rozrywki, integracji oraz
atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu.
Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla
dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp.
Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie
posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym
ogrodu przedszkolnego. Będą mogli z niego korzystać mieszkańcy osiedla, przedszkolaki.
Teren ogrodu będzie ogólnodostępne.
"Przyjazne Południe Przyszłości" jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Włocławka.
Jedną z nich jest zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 i IV LO im. K.K. Baczyńskiego
w celu uatrakcyjnienia spędzania czasu wolnego. Proponujemy "Ogród Baczyńskiego",
czyli zamianę betonu na tereny zielone, zorganizowanie boiska do piłki siatkowej,
instalację tyrolki. Ponadto zakładamy obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i
drzewami. W tym miejscu stanie również altana oraz nowe ławki, z których w pogodne dni

2

Plac Staszica

300 000,00 zł

Przedszkole
Publiczne nr 36 z
oddziałami
integracyjnymi

500 000,00 zł

ul. Wyspiańskiego
3
Szkoła
Podstawowa nr 2

200 000,00 zł

ul. Żytnia 47

Przedszkole
Publiczne nr 22

150 000,00 zł

ul. Toruńska 101

ZSP nr 1, ul.
Gałczyńskiego 9
oraz PP nr 32, IV
LO, ul. Kaliska 108

850 000,00 zł

9

SP 18 - Szkoła
bezpieczna i
wesoła

Instytucjonalna

10

Stop ubóstwu
menstruacyjnemu

Instytucjonalna

11

Remont i
doposażenie
strzelnicy szkolnej

Instytucjonalna

będą mogli korzystać mieszkańcy osiedla. Dla najmłodszych przewidziane są gry
podwórkowe. Ponadto proponujemy ściankę wspinaczkową oraz modyfikację istniejącego
boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). Projekt zakłada budowę
bezkolizyjnego i łatwego podjazdu do SP 20 (zmniejszenie istniejących klombów,
wytyczenie nowej drogi). Powstaną także nowe miejsca postojowe a także rozbudowa
monitoringu przy ZSP nr 1, Przedszkolu Publicznym nr 32 „Jaś i Małgosia” i IV LO.
Dodatkowo proponujemy wykonanie murali na ścianach ZSP nr 1 i PP nr 32 i IV LO, budowę
ekologicznego śmietnika półpodziemnego, postawienie dystrybutorów woreczków na psie
odchody oraz postawienie pojemników na plastikowe nakrętki.
Kompleksowa wymiana ogrodzenia przy SP 18. Montaż obejmujący naklejanie i malowanie
gier podwórkowych na chodnikach znajdujących się przed szkołą i obok szkoły, przy
ogólnodostępnych boiskach. Montaż nowego ogrodzenia przyczyniłby się do poprawy
bezpieczeństwa uczniów szkoły i mieszkańców Włocławka, zapobiegłby wandalizmowi i
poprawił wizerunek szkoły i osiedla. Z gier podwórkowych mogliby korzystać najmłodsi
mieszkańcy Włocławka. Gry podwórkowe przyczyniłyby się do rozwijania aktywności
fizycznej dzieci, do integracji z rówieśnikami i umilenia czasu wolnego spędzanego na
powietrzu.
Dostarczenie do każdego obiektu ujętego w projekcie (szkoły) czterech skrzyneczek z
produktami menstruacyjnymi, takimi jak tampony, podpaski, wkładki higieniczne, mokre
chusteczki oraz zapasu tych produktów. Skrzyneczki powinny być umieszczone w miejscu
ogólnodostępnym np. łazienkach, żeby każdy w potrzebie mógł z nich skorzystać. Ubóstwo
menstruacyjne jest powszechnym problemem. Aż co piąta osoba ma problem z
zakupieniem takich środków. A jedna na sześć dziewczyn opuściła zajęcia z powodu braku
podpasek, bądź tamponów. Wywołuje to skutki zdrowotne, psychospołeczne oraz
edukacyjne, takie jak infekcje układu moczowo-płciowego, stygmatyzacja, poczucie
wstydu, wykluczenie oraz absencja szkolna (szczególnie w zajęciach wychowania
fizycznego).
Inwestycja obejmowałby wymianę oświetlenia obiektu oraz systemów wentylacji, remont
szatni, części socjalnej oraz magazynu broni, wytyczenie 50 metrowych torów strzeleckich
do celów strzelectwa sportowego, a także wytłumienie ścian. Doposażenie zaś
obejmowałoby kupno mechanizmów torów strzeleckich, mechanizmu wentylacji, systemu
alarmowego i monitoringu, a także zakup umeblowania i szaf do przechowywania broni.
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Szkoła
Podstawowa nr 18

422 000,00 zł

ul. Hutnicza 5/7

Wybrane
włocławskie
szkoły

25 000,00 zł

IV LO

250 000,00 zł

12

13

14

15

16

Ogród sensoryczny
- "porusz zmysły,
ruszaj się i
chorobom nie daj
się" w Przedszkolu
Publicznym nr 17

Zagospodarowanie
i rewitalizacja
terenu wokół
Szkoły
Podstawowej nr 19
Budowa
zadaszenia halą
namiotową
lodowiska
miejskiego wraz z
oświetleniem
Remont drogi
łączącej ulicę
Ostrowską z ulicą
Żytnią
Budowa wieży z
platformą
widokową oraz
monitoringiem na
punkcie
widokowym

Instytucjonalna

Instytucjonalna

„Ogród sensoryczny” to miejsce zmysłowych doświadczeń przyczyniające się do rozwoju
psychicznego i fizycznego dzieci. Budowa różnorodnych urządzeń na terenie ogrodu oraz
późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny polegający na
różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie zmysły. Budowa „Ogrodu
sensorycznego” zakłada przeorganizowanie obecnego stanu placu zabaw
zlokalizowanego na terenie działki zajmowanej przez Przedszkole Publiczne nr 17 we
Włocławku przy ul. Wroniej 9a. Wzdłuż ogrodzenia warto zamontować ścieżki sensoryczne
tak, aby tworzyły całość oraz montaż tablic eksploracyjnych połączonych z grami
koordynacyjnymi, ekokuchnię, Dopełnieniem całości będzie montaż małej architektury:
ławek i koszy na śmieci oraz lamp zewnętrznych oświetlających ogród wieczorami.
Przeprojektowany teren będzie bardziej funkcjonalny i lepiej dostępny .
Drewniane zagospodarowanie terenu szkoły od strony ul. Miodowej. "Aktywna przerwa":
tablice edukacyjne i kreatywne, "Małpi gaj", strefa wypoczynku, bujane ławki, ławki do
prowadzenia zajęć w plenerze, kosze na odpadki. Monitoring i oświetlenie powyżej
zabudowy. Doposażenie placu zabaw od strony boiska szkolnego. Ścianka wspinaczkowa,
bujaczka, zjeżdżalnia, stół do gier.
Projekt zakłada montaż hali namiotowej – zadaszenia lodowiska miejskiego wraz z
oświetleniem. To rozwiązanie uniezależni korzystanie z lodowiska od warunków
atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg. Dzięki wykonaniu hali namiotowej nad
lodowiskiem obniża się zapotrzebowanie na moc chłodniczą niezbędną do utrzymania tafli
lodowej. Dzięki zadaszeniu sezon na lodowisko może być dłuższy, co ucieszy miłośników
jazdy na łyżwach.

Przedszkole
Publiczne nr 17
ul. Wronia 9a

Szkoła
Podstawowa nr 19

430 000,00 zł

500 000,00 zł

ul. Szkolna 13

Teren przy Hali
Mistrzów

450 000,00 zł

Ogólnomiejska

Remont drogi osiedlowej łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Żytnią. Droga ta od 40 lat to
zwykłe płyty betonowe, których stan pozostawia wiele do życzenia. Droga połączyłaby dwie
części osiedla. Długość odcinka to około 300 metrów.

ul. Ostrowska i ul.
Żytnia

500 000,00 zł

Ogólnomiejska

Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na tzw. wzgórzu „H”
włocławskiego Zawiśla. Poprzez tę inwestycję przywrócona zostanie naturalna funkcja
dydaktyczno-krajoznawcza tego miejsca, pozwalająca na ogląd całego miasta i jego
najbliższej okolicy. Projekt zakłada również odrestaurowanie tarasu widokowego na
Zawiślu.

Wzgórze „H”

1 000 000,00 zł

Ogólnomiejska

4

włocławskiego
Zawiśla

17

Parking - ul.
Kujawska i ul.
Kaliska

Ogólnomiejska

18

Makieta miasta
przełomu XIX i XX
w. dla osób
niewidomych

Ogólnomiejska

19

Bezpieczne i
doświetlone
przejścia dla
pieszych

Ogólnomiejska

20

Budowa chodników
na ul. Szczygla,
Krucza, Wilcza,
Żurawia (od
Robotniczej do
Słonecznej)

Ogólnomiejska

21

Leżaki na
włocławskich
bulwarach

Ogólnomiejska

22

WŁOWER+, czyli
rozwój systemu
roweru miejskiego

Ogólnomiejska

Dotychczas mieszkańcy chcąc zaparkować swój samochód wykorzystywali każde
możliwe, wolne miejsce. Niestety ilość miejsca jest ograniczona, a mieszkańcy mają swoje
potrzeby. Budowa parkingu to bardzo dobre rozwiązanie, odpowiednio zaprojektowany
parking nie tylko zwiększy ilość miejsc parkingowych, ale wpłynie też pozytywnie na
środowisko: dzięki odpowiednio wyznaczonym miejscom spadnie „samowolka”, szukanie
miejsc na siłę i parkowanie ich na trawnikach.
Stwórzmy rzeźbioną makietę Włocławka sprzed stu lat. Rzeźby stanęłyby w centrum
miasta i obrazowałaby centrum miasta z przełomu ubiegłych wieków. Byłaby przede
wszystkim wyjątkową atrakcją turystyczną skierowaną także do osób z dysfunkcjami
wzroku oraz niepełnosprawnych ruchowo. Makieta wykonana z brązu pozwoli turystom z
niepełnosprawnościami poznać najpiękniejsze zabytki miasta i będzie również znakomitą
lekcją historii dla dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada instalację 5 wzbudzanych inteligentnych przejść dla pieszych na terenie
miasta – jedno przejście na każdym osiedlu. Inteligentne przejścia dla pieszych będą
wzmagały bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu w najbardziej
newralgicznych punktach miasta. Lokalizacje wspólnie wskażą urzędnicy z mieszkańcami.
Projekt polega na budowie chodników oraz miejsc parkingowych z nawierzchni
przepuszczającej wodę opadową wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drzewa, krzewy,
odwodnienie) na wskazanych ulicach na osiedlu Południe. Łączny odcinek budowy to ok.
1.2 km.
Projekt zakłada montaż 10 leżaków/siedzisk z drewna na metalowej konstrukcji i
zamontowanie ich na stopniach włocławskich Bulwarów na wysokości pływającej sceny.
Siedziska ubarwiłyby nadwiślańskie Bulwary i jeszcze bardziej zachęciły do spędzania
czasu nad królową polskich rzek. Drewno nie będzie powodowało nagrzania materiału
siedziska, stąd leżaki służyć będą mieszkańcom i turystom o każdej porze roku.
Rozwój WŁOWERU+ polega na dokupieniu i dołączeniu do systemu 10 rowerów z fotelikami
dziecięcymi, dołączenie do usługi co najmniej 5 rowerów cargo ze stacją w centrum
miasta. Celem rowerów cargo będzie umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom
realizowanie drobnych dostaw za pomocą rowerów towarowych. Projekt zakłada również
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ul. Kujawska i ul.
Kaliska

600 000,00 zł

Stary Rynek

350 000,00 zł

Włocławek

250 000,00 zł

Ulice: Szczygla,
Krucza, Wilcza i
Żurawia

1 000 000,00 zł

Bulwary im.
Marszałka Józefa
Piłsudskiego

100 000,00 zł

Włocławek

250 000,00 zł

23

Czytniki e-booków
dla czytelników
Miejskiej Biblioteki
Publicznej

Ogólnomiejska

24

Kampania
dofinansowująca
przeglądy
rowerowe

Ogólnomiejska

25

Wielofunkcyjny tor
przeszkód

Ogólnomiejska

26

Rozbudowa o
skateparku o Bowl
i część dla
najmłodszych

Ogólnomiejska

27

Filary Klubu
Koszykówki
Włocławek - 30 lat
w ekstraklasie

Ogólnomiejska

abonament rowerowy – innowacyjną w skali kraju funkcję, polegającą na abonamentowym
wypożyczaniu roweru miejskiego z funkcją serwisu.
Celem projektu jest zwiększenie mieszkańcom Włocławka dostępu do książki cyfrowej
poprzez zakup i nieodpłatne udostępnianie czytników e-booków. W ramach projektu
zostanie zakupionych 20 czytników e-booków, które zostaną wprowadzone do katalogu
zbiorów biblioteki, a następnie będą nieodpłatnie udostępniane czytelnikom w bibliotece
centralnej oraz filiach bibliotecznych na podstawie odrębnego regulaminu. Ilość czytników
w konkretnej placówce będzie uzależniona od zapotrzebowania na dostęp do książki
cyfrowej w tej części miasta.
Kampania polegająca na dofinansowaniu przeglądów rowerowych dla mieszkańców
Włocławka. Przeglądy prywatnych rowerów odbywałyby się w lokalnych punktach
serwisowych. Akcja promująca bezpieczną jazdę rowerem, odbyłaby się przed sezonem
letnim oraz jesiennym 2022 r.
Wielofunkcyjny tor przeszkód pozwali na rozwój wszechstronnej sprawności ruchowej
zarówno u dzieci oraz dorosłych. Tego rodzaju miejsca treningowe pomagają w zachęcaniu
do aktywności ruchowej. Jest to atrakcyjna forma spędzania czasu i dzięki temu
aktywność fizyczna nie kojarzy się z przykrym obowiązkiem. Na torze, skonstruowanym
w odpowiedni sposób będzie mógł ćwiczyć tak na prawdę każdy. Od najmłodszych po
najstarszych sportowców.
Rozbudowanie kompleksu sportowego o bowl i dodatkowy plac z przeszkodami
przeznaczony dla zaczynających swoją przygodę z tym sportem, na którym najmłodsi i
osoby początkujące będą mogły szlifować swoje pierwsze triki w osobnym miejscu, tuż
obok istniejącego Skateparku. Miejsce to umożliwi początkującym wyćwiczenie podstaw,
które później mogą przenieść na większy, istniejący już Skatepark. Projekt Skateparku,
który został zrealizowany w zeszłym roku cieszy się dużą popularnością, a liczba osób
korzystających przemawia za kontynuacją obiektu w formie jego rozbudowy.
Organizacja eventu koszykarskiego z okazji 30-lecia gry drużyny Anwilu Włocławek w
ekstraklasie. Elementami eventu będą: - namalowanie murali na filarach Hali Mistrzów
przedstawiających kluczowe postaci w historii włocławskiej koszykówki; - otwarcie w
holach Hali Mistrzów historycznej wystawy klubu tzw. „Hall of Fame”, czyli galerii sław; utworzenie multimedialnej biblioteki historycznej klubu, zawierającej unikatowe materiały;
- mecz koszykówki z udziałem Anwilu Włocławek oraz zaproszonych gości; - uroczyste
uhonorowanie legend włocławskiej koszykówki. 20-letnia Hala Mistrzów przeszła w
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Miejska
Biblioteka
Publiczna im.
Zdzisława
Arentowicza

29 600,00 zł

Włocławek

10 000,00 zł

„Grzywno”

300 000,00 zł

Słodowo

600 000,00 zł

Hala Mistrzów

300 000,00 zł

28

Płocka bulwar

Ogólnomiejska

29

Miejski
szalet w Parku im.
Władysława
Łokietka

30

Parking przy
ul. Broniewskiego

Ogólnomiejska

31

Parking
przy ul. Hożej

Ogólnomiejska

32

Remont

Ogólnomiejska

Ogólnomiejska

ostatnich latach szereg inwestycji, poprawiających jej infrastrukturę. W 30. rocznicę
występów włocławskiej drużyny w ekstraklasie należy podkreślić znaczenie dyscypliny i
wpływ drużyny na życie mieszkańców. Nawiązanie do historii i tradycji pozwoli przybliżyć
młodszym mieszkańcom naszego miasta ważne postaci, dzięki którym klub sięgał po
czołowe lokaty w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki, a przyjezdnym gościom pokazać
w jaki sposób można i powinno się zagospodarować przestrzenią, aby pielęgnować
historię, kulturę i piękno najważniejszego sportu w mieście. Sam event w postaci meczu,
podczas którego uhonorowani zostaną byli koszykarze, trenerzy oraz/lub działacze i
sponsorzy będzie wyjątkowym wydarzeniem, który pozwali połączyć teraźniejszość z
historią. Doceniając postaci, które kładły fundament pod dzisiejszą strukturę i osiągnięcia
klubu, budujemy tożsamość klubu. Podczas meczu i otwarcia historycznej wystawy „Hall
of Fame” zapoczątkujemy także utworzenie elitarnego grona galerii sław klubu, do którego
– cykliczne – dołączać będą kolejni gracze lub trenerzy po zakończeniu swojej kariery.
Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa poprzez wymianę nawierzchni, montaż
oświetlenia, kamer miejskich, a także nasadzenie zieleni i powstanie małej architekturyławki, kosze, stojaki na rowery, psie stacje itp. Nowe miejsce do spacerów, spędzenia
wolnego czasu oraz podziwiania stopnia wodnego. Przy planowanym projekcie plusem jest
parking z chodnikiem i ścieżką rowerową z nasadzeniami zieleni obok, plac zabaw, oraz
zewnętrzna siłownia. Miejsce posłuży mieszkańcom osiedla jak i wszystkim chętnym do
odpoczynki.

Budowa infrastruktury sanitarnej służącej mieszkańcom miasta.

Budowa miejsc parkingowych obejmowałaby teren przylegający do ulicy Broniewskiego
od szczytu bloku Broniewskiego 26 w kierunku ulicy Kaliskiej. Budowa poza stworzeniem
trawiastych miejsc parkingowych obejmowałaby również nasadzenia zieleni.
Budowa obejmowałaby powstanie trawiastych utwardzonych miejsc parkingowych dla 50
aut. wzdłuż ulicy Hożej, począwszy od bloku przy ulicy Hożej 12A w kierunku pętli
autobusowej.
Remont kopuły obejmowałby naniesienie nowych powłok malarskich na kopułę
obserwatorium oraz remont elewacji obserwatorium wraz z zaizolowaniem dachu co
zapobiegłoby dewastacji obiektu, naniesienie nowych powłok lakierniczych na taras i
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ul. Płocka

1 000 000,00 zł

Park im.
Władysława
Łokietka

250 000,00 zł

ul. Broniewskiego

100 000,00 zł

ul. Hoża

100 000,00 zł

ul. Fredry 16

320 000,00 zł

i doposażenie
włocławskiego
obserwatorium

33

Powiększenie
parkingu i budowa
wiat nad jeziorem
Czarne

pokrycie go warstwą antypoślizgową. Remont pomieszczeń wykładowo-socjalnych
obejmowałby remont ścian i malowanie, wymianę instalacji elektrycznej, remont łazienki
oraz kuchni wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Doposażenie obejmowałoby
zakup teleskopu, 2 komputerów stacjonarnych, laptopa, rzutnika multimedialnego,
telewizora o dużej rozdzielczości, kamer do obserwacji całodobowej nieba nad
Włocławkiem, zakup mebli tarasowych, zakup mebli do części kuchennej, socjalnej,
wykładowej.

Ogólnomiejska

34

Wodny plac zabaw
na wodzie jeziora
Czarnego

Ogólnomiejska

35

Kulturalny
przystanek
Plac Wolności

Ogólnomiejska

Projekt dotyczy montażu wiat rekreacyjnych ze stołami i ławkami, wraz z zapleczem
grillowym, oraz umiejscowienie w okolic wiat koszy na śmieci. Dodatkowo zaplanowano
20 miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Projekt zakłada powstanie pływającego wodnego placu zabaw na wodzie jeziora Czarnego
wraz z ogromną zjeżdżalnią do jeziora oraz część grillowo-piknikowa z wyznaczeniem
miejsca na ognisko wraz z budową wiat grillowych. Posiadałby atrakcje wodne, w tym:
przeszkody, platformy, ścianki, tory przeszkód wraz ze zjeżdżalnią do jeziora oraz montaż
monitoringu. Dodatkowo stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej- przestrzeni na
hamaki miejskie oraz wiaty grillowe, a także teren wyznaczony na ognisko z ławkami,
koszami na odpady, oświetlenie oraz wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery.
Jednocześnie budowa boiska do siatkówki plażowej i boiska do badmintona, a także gry
stolikowe: szachy, warcaby, chińczyk, stół do ping ponga piłkarzyki zewnętrzne. Projekt
przewiduje także posadzenie różnorodnych roślin wraz z opisami.
Projekt zakłada organizację kreatywnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców miasta.
Działanie polega na wzbogaceniu placu poprzez zorganizowanie stałej wystawy
plenerowej (fotogalerii), wybudowanie pawilonu oraz stworzenie przestrzeni rekreacji na
wolnym powietrzu. Proponowana koncepcja stworzy przestrzeń sprzyjającą spotkaniom,
zacieśnianiu więzi społeczności lokalnej i większego kontaktu między ludźmi. Dodatkowo
posłuży rozwinięciu funkcji rekreacyjnych poprzez polepszenie jakości przestrzeni
zewnętrznej-dążenie do wprowadzenia sztuki i kultury w przestrzeń publiczną dostępną
dla każdego na wyciągnięcie ręki Wystawa plenerowa to przestrzenna ażurowa forma
wykonana z powtarzalnych elementów- słupów rozłożonych na regularnej siatce, które
byłyby jednocześnie nośnikami medialnymi. Pawilon służyłby jako miejsce do spotkania
lub kontemplacji, lub do organizacji wystaw, w zależności od potrzeb mieszkańców.
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Jezioro Czarne

500 000,00 zł

Jezioro Czarne

1 000 000,00 zł

Plac Wolności

60 000,00 zł
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Milej dla
wszystkich

Ogólnomiejska

37

Micheliński Park
Rozrywki

Ogólnomiejska

38

Budowa
osiedlowego placu
zabaw na osiedlu
Rybnica wraz z
siłownią
zewnętrzną

Ogólnomiejska

39

Zadaszenie kortów
tenisowych na
Słodowie

Ogólnomiejska

Projekt zakłada postawienie stołu do gry w tenisa stołowego (betonowy) wraz z
zintegrowaną siatką, postawienie psich pisuarów oraz kwietników wokół większych
drzew. Przy nowo powstałym oświetleniu LED wzdłuż chodnika od bloku nr 9b Dziewińska
do ulicy Kaliskiej, projekt zakłada zamontowanie ławek. Plac kieszonkowy przeznaczony
jest głównie jako miejsce odpoczynku i relaksu oraz rozmów dla wszystkich mieszkańców,
którego obecnie brakuje. Projekt zakłada rekultywację terenów zielonych.
Doposażenie siłowni, stworzenie Skateparku oraz Psiego Parku. Rozbudowa istniejącego
placu zabaw w Michelinie przy ul. Sarniej o skat park w typowe dla tego sportu elementy
(podobny do tego, który jest przy basenie na ul. Wysokiej). Rozbudowa terenu o miejsce
dla naszych braci mniejszych-psów. Wyposażenie: kładki, tunele, tory i drążki do
przeszkód, wybieg, psia toaleta, kosze na odchody, ławeczki itp. teren musi być
odpowiednio ogrodzony, zabezpieczony i oświetlony. Doposażenie siłowni w nowe
elementy.
Zamontowanie przyrządów z których mogłyby korzystać dzieci (bujaczki, huśtawki,
drabinki, zjeżdżalnie itp) oraz sprzętu do ćwiczeń sportowych. Oprócz ww. sprzętu
należałoby zamontować ławki i ogrodzenie. Osiedle Rybnica stanowi budownictwo
domków jednorodzinnych, położonych od siebie w różnej odległości. Na osiedlu tym nie
żadnego ogólnoosiedlowego placu zabaw ani siłowni zewnętrznej. Tego typu miejsca
pełniłyby nie tylko funkcję zabawową czy funkcję sportową ale również stanowiłyby
miejsce integracji mieszkańców osiedla, a szczególnie dzieci.
Zadanie polega na zadaszeniu już istniejących kortów tenisowych, które umożliwi grę
niezależnie od warunków pogodowych przez cały rok. O ile w sezonie letnim nie ma
większych problemów z infrastrukturą tenisową (za wyjątkiem dni deszczowych), o tyle w
porze jesienno-zimowej występuje bardzo duży problem z grą w tenisa, gdyż sport ten
można uprawiać tylko i wyłącznie w obiektach krytych wyposażonych w ogrzewanie. We
Włocławku istnieją obiekty całoroczne, jednakże są zarządzane przez osoby prywatne i
obowiązują na nich stawki rynkowe. Dla niektórych (zwłaszcza dzieci i młodzieży i ich
rodziców) jest bariera nie do przejścia. ich przygoda, ich pasja może być realizowana tylko
w pogodne dni.
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ul. Dziewińska

300 000,00 zł

ul. Sarnia

1 000 000,00 zł

ul. Rybnicka

600 000,00 zł

Słodowo

710 000,00 zł

