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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

1 Osiedlowy Błonie Zwiększenie 
bezpieczeństwa na 
ogólnodostępnym 

terenie przy SP nr 62 

Zespół Szkół i  
Placówek nr 1, 

Szkoła 
Podstawowa nr 
62 ul. Stawowa 

53 

Zespół Szkół i  
Placówek nr 1, 

Szkoła 
Podstawowa nr 62 

ul. Stawowa 53 
 

Działka 8/1 
Obręb 0071 

275919 Montaż kamer miejskiego monitoringu oraz lamp 
oświetleniowych na ogólnodostępnym terenie przy szkole 
podstawowej nr 62. Za pozostałą część kwoty utwardzenie 

parkingu przy orliku z użyciem kostki brukowej.  
Celem zadania jest m.in. lepsza ochrona ogólnodostępnych 

urządzeń rekreacyjnych przed aktami wandalizmu. 
Załączniki (kliknij) 

2 Mały projekt 
społeczny 

 Bydgoskie obchody 
Europejskiego Dnia Bez 

Samochodu 2020 - 
atrakcje ekologiczne dla 

dużych i małych 

Plac Teatralny Plac Teatralny 46000 Bydgoskie obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu 
2020 - atrakcje ekologiczne dla dużych i małych: elektryczne 

rowery, elektryczne hulajnogi, zabytkowe autobusy, 
prelekcje na temat bezpieczeństwa drogowego, animacje 

ekologiczne dla dzieci   

3 Osiedlowy Błonie Rozbudowa Strefy 
Aktywności na 

ogólnodostępnym 
terenie przy SP nr 62 

Zespół Szkół   
Placówek nr 1, 

Szkoła 
Podstawowa nr 
62 ul. Stawowa 

53 

Zespół Szkół   
Placówek nr 1, 

Szkoła 
Podstawowa nr 62 

ul. Stawowa 53 
 

Działka 8/1 
Obręb 0071 

275919 Rozbudowa Strefy Aktywności dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców osiedla o małe boisko ze sztuczną 
trawą oraz o nowe interaktywne urządzenia, w tym m.in.: 

GameFloor, Swing Ball, dodatkową bezpieczną 
nawierzchnię, ławki i kosze na śmieci. Załączniki (kliknij) 

4 Osiedlowy Górzys
kowo 

Boisko do piłki nożnej ze 
sztuczna trawą i 

rozbudowa terenów 
rekreacyjnych wraz ze 

skateparkiem 

Park rekreacji 
przy ul. 
Kossaka 

Park rekreacji przy 
ul. Kossaka 

 
Działka 17/4 
Obręb 0088 

 
Działka 14/2 
Obręb 0088 

241029 Budowa małego boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią, ukończenie skateparku m.in. przez porządne 

zabezpieczenie skarp, montaż dodatkowych lamp 
oświetlenia. Załączniki (kliknij) 

5 Osiedlowy Górzys
kowo 

Bezpieczna 
nawierzchnia na placu 

zabaw przy Kossaka 

Park rekreacji 
przy ul. 
Kossaka 

Park rekreacji przy 
ul. Kossaka 

Działka 16/3 Obręb 

241029 Wymiana nawierzchni z piasku na placu zabaw na nową tzw. 
bezpieczną, która jest zalecana do montażu na placach 

zabaw (jak na wyspie młyńskiej). 

https://drive.google.com/open?id=1B2hZH9m9N6T_0WFX6_XhGqAGOyMvTgXm
https://drive.google.com/open?id=1_vRe5FLfyL2eukKDUdObzJyVBKP2W4PB
https://drive.google.com/open?id=1_aUIiugeX8mVoBH7Fh0cf8apKnkP3I72
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0088 

6 Osiedlowy Łęgno

wo 

rozbudowa placu 

rekreacyjnego przy  

ulicy żółwińskiej  5 

żółwińska  5 Osiedle Łęgnowo 70000 Rozbudowa placu polegała by na, postawienie 

segmentowych  bezpiecznych nawierzchni przy powstałych 

bujawek .   Kolorowe spiralna  duża zjeżdżalnia na placu 

zabaw rury publicznej z nawierzchnią. dodatkowe 

oświetlenie  przy placu zabaw oraz dodatkowe oświetlenie 

przy boisku  . Położenie nowej nawierzchni na boisku 

Załączniki (kliknij) 

 

7 Osiedlowy Bartod

zieje 

wymiana  chodnika przy 

bloku Sklodowskiej 64 

na polbruk wzdluz  ul 

Baltyckiej 

sklodowskiej 

64 

blok . Sklodowskiej 

64 

400 wszyscy mieszkancy osedla beda korzystac z chodnika 

nietylko mieszkancy bloku 

8 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa pieszojezdni 

ulicy Gorzowska w 

Bydgoszczy. 

Ulica 

Gorzowska, 85-

808 Bydgoszcz. 

Mapa/Obręb 483. 380000 Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

ulicznym, Ulicy Gorzowska w Bydgoszczy (85-808) Na 

podstawie projektu znajdującego się w Zarządzie Dróg 

Miejski i Komunikacji Publicznych  w Bydgoszczy. Załączniki 

(kliknij) 

9 Mały projekt 
społeczny 

 Zlot zabytkowych 
autobusów 

Parking na 
terenie 

Łuczniczki 

Parking na terenie 
Łuczniczki, Stare 

Miasto, Trasa 
Uniwersytecka, 

zajezdnia 
autobusowa MZK 

46380 Zlot zabytkowych autobusów pokazujący przekrój taboru od 
czasów powojennych do współczesnych, zwiedzanie zajezdni 

autobusowej MZK, uroczysta parada ulicami Bydgoszczy, 
oraz organizacja bezpłatnych okolicznościowych linii 

10 Osiedlowy Górzys
kowo 

Budowa mini boisko, 
alejki pieszo-rowerowe 

oraz uchwyty do 
koszykówki i siatkówki. 

Teren Parku 
Rekreacji 

Sportowej w 
Bydgoszczy 

przy ul. 

Miejsce znajduje 
się pomiędzy skate 
park, a ul. Gersona 

( mini boisko do 
piłki nożnej, 

241029 Mini boisko do piłki nożnej jest bardzo potrzebne, ponieważ 
już teraz na ten teren przychodzą dzieci z rodzicami kopiac 

piłkę nożną. Wybudowanie takiego boiska dodałoby 
atrakcyjności Parku. Dobudowano uchwytów do koszykówki 

i siatkówki dałoby całokształt przedsięwzięciu. Brakują 

https://drive.google.com/open?id=1e6ti3-AkMzBM_3NgGnSVw2IIKH2myiMS
https://drive.google.com/open?id=1xyfhNSJ-qJ-BdzNsSK5hg4ruHCoqpVR_
https://drive.google.com/open?id=1xyfhNSJ-qJ-BdzNsSK5hg4ruHCoqpVR_
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Kossaka. siatkówki i 
koszykówki oraz 

od strony 
północnej od placu 

zabaw alejki 
pieszo-rowerowe z 

ławkami. 

jeszcze alejeki pieszo-rowerowe do całkowitego zamknięcia 
koncepcji Parku którą realizujemy od 10lat. 

11 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Parking na ul. 
Śliwińskiego 1, 3, 5 na 

150 samochodów. 

Bernarda 
Śliwińskiego 1, 

3, 5 
(Przodowników 

Pracy) 

1. Działka 52/6 
3. Działka 52/8 
5. Działka 52/9 

Obręb 0474 

480000 Pierwszy etap prac związanych z rewitalizacją terenów 
zielonych oraz budowa miejsc parkingowych, chodników, 

miejsc dla niepełnosprawnych. Załączniki (kliknij)  

12 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Plac zabaw na Alejach 
Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 38 (Planu 
6-cio letniego) 

Plac zabaw w 
okolicach 

Szkoły 
Podstawowej 
nr 57, Klubu 

Odnowa, 
Przychodni 
Kapuściska 

Działka 15/4 oraz 
Działka 16 

Obręb 0474 

200000 Wyznaczenie ścieżek dojścia, ogrodzenie, zjeżdżalnie, 
huśtawki (przystosowane również dla małych dzieci), 

piaskownica, trampolina itp. Załączniki (kliknij) 

13 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Parking pomiędzy 
Walecznych 2, Boh. 
Westerplatte 9, a 

Szarych Szeregów 2C 

Parking 
pomiędzy 

Walecznych 2, 
Boh. 

Westerplatte 9, 
a Szarych 

Szeregów 2C 
wraz z 

dojazdem 

Działka 7 Obręb 
0474 

480000 Budowa parkingu na kilkadziesiąt samochodów, w celu 
rozluźnienia ulicy Walecznych i Bohaterów Westerplatte 

Załączniki (kliknij)  

14 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Parking na ul. Szarych 
Szeregów 4, 12 i na 

wysepce; wymalowanie 
miejsc (linii) na całych 

SzSz 

Szarych 
Szeregów 4 

(dojazd do V 
LO), 12 

(rozjeżdżony 

Szczegółowe dane 
w planie budowy. 

480000 budowa miejsc parkingowych prostopadłych do jezdni przy 
ul. Szarych Szeregów 4 (dojazd do V LO), budowa parkingu 

przy Szarych Szeregów 12 oraz na wysepce. Poprawa 
terenów zielonych, wyznaczenie miejsc dla 

niepełnosprawnych, wymalowanie miejsc parkingowych już 

https://drive.google.com/open?id=1g9yb5fMUMunA4gkS4SjkAT3asfMuEyvo
https://drive.google.com/open?id=1mHFu39cjqjNKOVppOo5wnQ3Pejgddo1R
https://drive.google.com/open?id=1N9hMqsmMAVAqQLReVUEfK_tjbL0PMWjc
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trawnik), 
wysepka oraz 
wymalowanie 
istniejących 

istniejących (linie pomocnicze) na całej długości Szarych 
Szeregów w celu zmaksymalizowania miejsc na tej ulicy. 

https://drive.google.com/open?id=1lK4QRedNS1TEe8U69lY
OHVXYp5p9Z0zQ 

15 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Jednokierunkowa ul. 
Kapuściska 

Ul. Kapuściska 
od Al. Prez. L. 
Kaczyńskiego 

do ul. 
Łukasiewicza. 

Jeden kierunek 
w kierunku 
zachodnim 

ul. Kapuściska 45000 Poprawa płynności ruchu do al. Kaczyńskiego, usunięcie 
niebezpieczeństwa nieustąpienia pierwszeństwa na 

skrzyżowaniu z Łukasiewicza. 

16 Osiedlowy Wyżyn
y 

Budowa chodnika 45m 
obok Jaru Czynu 

Społecznego i 
rewitalizacja trasy 

pieszo-rowerowej na 
jarze 

w miejscu 
wydeptanej 

ścieżki między 
blokiem 

Ogrody 17, a 
Jarem Czynu 
Społecznego, 
nawierzchnia 

jaru 

- nowy chodnik za 
blokiem Ogrody 17 

a jarem - działka 
29/2 

- rewitalizacja Jaru 
Czynu Społecznego 
od skrzyżowania z 
ulicą Władysława 

Bełzy do 
skrzyżowania z 
ulicą Ogrody - 

działki 34, 35, 71/4 

447613 Budowa chodnika z kostki lub asfaltu 45m w miejscu 
wydeptanej ścieżki pomiędzy bokiem przy Ogrody 17, a 

jarem. Wydeptana ścieżka jest często używana przez 
przechodniów. 

 
Jar Czynu Społecznego to jest traktem często używanym 

przez mieszkańców Wyżyn. Pofałdowana i dziurawa 
nawierzchnia nadaje się do całkowitej wymiany, 

W połowie trasy zrobić miejsce do odpoczynku dla 
zmęczonych podchodzeniem pod górkę - w okolicy muru 

oporowego podstawić kilka ławek ze śmietnikami. Załączniki 
(kliknij) 

17 Mały projekt 
społeczny 

 Budowa Placu zabaw 
dla dzieci w tym 

huśtawki, zjeżdżalnia, 
drabinki, piaskownica, 

koniki do bujania. 

ul. Odrzańska 
14 

wcześniejszy 
plac zabaw 

Działka 28/2 obręb 
0253 

46.38 Wybudowana nowego bezpiecznego placu zabaw dla dzieci 
na wcześniej zagospodarowanej części placu. Budowana 

huśtawek, drabinek, piaskownicy, koników. Wystarczy zrobić 
taki plac jak jest przy szkole podstawowej przy ul. Łowickiej. 

Jest tam dużo dzieci, a niestety nie mają się gdzie bawić. 
Parking który tam jest nie jest aż tak potrzebny i nie parkuje 

tam tyle samochodów a dzieci miały by gdzie się bawić. 

18 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Parking przy wieżowcu 
przy ulicy Szarych 

Szeregów 13 

Na południe od 
bloku z 

numerem 13, a 

Teren miasta nr 
działki według 

mapy: 27/1 

200000 Celem jest rozbudowa parkingu, który powstał z Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego między blokami przy ulicy Szarych 

Szeregów 9 a 11. 

https://drive.google.com/open?id=1NcMxc2IzS8ZlTXJnRZt9BsG7fgEzeQUM
https://drive.google.com/open?id=1NcMxc2IzS8ZlTXJnRZt9BsG7fgEzeQUM
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(rozszerzenie parkingu 
między blokami 9 i 11) 

na północ od 
skateparku 

gdzie obecnie 
są pozostałości 

działek 

Dojazd od głównej ulicy jest już praktycznie zapewniony, 
wystarczy rozbudowa parkingu o nowe miejsca. Załączniki 

(kliknij) 

19 Osiedlowy Leśne Park Bydgoskiego 
Harcerstwa piękny i 

jasny. 

Park jest 
położony w 
północno-
wschodniej 

części osiedla 
Leśnego, przy 

ul. 
Modrzewiowej 

Caly park 222000 Wymiana wszystkich betonowych latarni w parku na latarnie 
nowe led, posadzenie nowych drzewek w okolicy placu 

zabaw, dodatkowo dostawienie drewnianych ławek w całym 
parku w maksymalnej możliwości pozostałych finansów 

projektu. 

20 Osiedlowy Bocian
owo - 
Śródm
ieście - 
Stare 
Miast

o 

Bydgoskie pastorały na 
ulicach Śródmieścia - 

wymiana latarni. 

Ulice: 
Chrobrego, 
Wileńska. 

Zakres inwestycji - 
cała długość ulic 
Chrobrego oraz 

Wileńskiej. 

170000 Montaż latarni typu „bydgoski pastorał” (takich jakie 
ustawione są np. przy ul. Pomorskiej czy Cieszkowskiego) 

wzdłuż ulicy Chrobrego, jako uwieńczenie procesu 
rewitalizacji tej ulicy, oraz ul. Wileńskiej  w ramach 

ujednolicenia oraz podniesienia estetyki w Śródmieściu. W 
przyszłości zadanie można rozszerzać o kolejne ulice. 
Obecne latarnie z tychże ulic można wykorzystać na 
osiedlach, gdzie nie dominuje zabudowa zabytkowa. 

21 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Plac zabaw. Plac po 
dawnych 

barakach przy 
ul. K.K. 

Baczyńskiego 
13B i 13C. 

Obok Kościoła pod 
wezwaniem 

Opatrzności Bożej. 

45000 Zagospodarowanie placu i wyposażenie w sprzęt służący do 
zabawy dzieciom. 

22 Osiedlowy Górzys
kowo 

Plac zabaw dla dzieci na 
skwerze przy ul. 

Orłowskiego 

Skwer przy ul. 
Orłowskiego/ul

. Szubińska 

Działka nr 63 /1, 
Obręb 0073 

241029 Urządzenia zabawowe i gimnastyczne, piaskownica, bujawki, 
ławki, ogrodzenie 

23 Osiedlowy Flisy Przejście dla pieszych na 
ul. Bronikowskiego 

ulica 
Bronikowskieg
o, okolice placu 

zabaw 

Działki: 63/0058 i 
40/0058 

71035 Wytyczenie i budowa przejścia dla pieszych na ulicy 
Bronikowskiego. Przejście dla pieszych zlokalizowane w 

pobliżu placu zabaw na ulicy Bronikowskiego, które 
umożliwiało by bezpieczne przejście między placem zabaw a 

https://drive.google.com/open?id=13Urt1Q8qgR3MQANR6uIYRN7Qo2A1az4O
https://drive.google.com/open?id=13Urt1Q8qgR3MQANR6uIYRN7Qo2A1az4O
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skwerem nad Kanałem Bydgoskim. Przejście dla pieszych 
należy połączyć z istniejącą lub planowaną infrastrukturą 

(Ścieżka nad Kanałem realizowana w ramach BBO z zeszłego 
roku). Załączniki (kliknij) 

24 Osiedlowy Stary 
Fordo

n 

Rozbudowa placów 
zabaw w Starym 
Fordonie 1/ ul. 

Targowisko 
2/Kryształowa-Cechowa 

ul. Targowisko 
oraz ul. 

Kryształowa -
Cechowa Stary 

Fordon 

Przy istniejących 
placach zabaw 

zbudowanych w 
ramach 

poprzednich BBO 

516049 Rozbudowa placów zabaw przy 1- ul. Targowisko o tężnię 
solankową, monitoring oraz urządzenia dodatkowe z 

zagospodarowaniem terenu [alejki,ławki,trawniki] 
2- ul. Kryształowa-Cechowa o tężnię solankową oraz 
urządzenia dodatkowe z zagospodarowaniem terenu 

[alejki,ławki,trawniki] 

25 Osiedlowy Wzgór
ze 

Wolno
ści 

Zasadzenie drzew na 
ulicy Ujejskiego od 

Tucholskiej do 
Karpackiej 

Zasadzenie 
drzew na ulicy 
Ujejskiego od 
Tucholskiej do 

Karpackiej. 

Zasadzenie drzew 
na ulicy Ujejskiego 
od Tucholskiej do 

Karpackiej. 

40.000 Zasadzenie drzew na ulicy Ujejskiego od Tucholskiej do 
Karpackiej. Rok temu posadzono drzewka na ulicy Karpackiej 

i wygląda ona pięknie. To samo widział bym na ulicy 
Ujejskiego od Tucholskiej do Karpackiej. Ruch jest tam 
bardzo mały, zabudowa różna, od melin po warsztaty, 

parkingi, nowe bloki jak i rudery. Drzewka dodały by uroku 
temu kawałkowi ulicy. 

26 Osiedlowy Wzgór
ze 

Wolno
ści 

Rozbudowa placu 
zabaw przy SP nr 56 

Bośniacka/Słowiańska 

SP nr 56 
Bośniacka/Słow

iańska 

Działka 30/1 200000 Chciałabym rozbudować plac zabaw o kalejdoskop, 
huśtawkę łukową integracyjną, piłkarzyki, ściankę albo inne 

urządzenia. 

27 Osiedlowy Wzgór
ze 

Wolno
ści 

Założenie kwietników 
na trasie 

uniwersyteckiej 

Trasa 
uniwersytecka 
w budownie 

obecnie od ul. 
Ujejskiego do 

Wojska 
Polskiego 

Działka 21/3 207500 Chciałabym ,aby osoby wjeźdząjące do Bydgoszczy widziały 
piękną zieleń. Nie chcę słyszeć Brzydgoszcz. Chciałabym, aby 
na Trasie Uniwersyteckiej od Ujejskiego do Wojska Polskiego 

były nasadzenia pięknej zieleni, założenie ślicznych 
kwietników, Zjeżdżając z Glinki do centrum miasta były by 

one b.dobrze widoczne. 

28 Osiedlowy Wzgór
ze 

Wolno
ści 

Budowa toru 
rowerowego typu 
"pumptrack" typu 

ziemnego. 

SP nr 56 lub 
Gimnazjum nr 

20 

SP nr 56 ul. 
Słowiańska/Bośnia
cka lub Gimnacjum 

nr 20 ul. 
Karpacka/Beskidzk

a 

208000 Młodzi ludzie uwielbiają jeździć na rowerze, Bydgoszcz 
stawia na rower! Dlaczego nie wybudować młodzieży toru 
rowerowego typu "pumptrack"?  Z toru mogliby korzystać 

także osioby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i 
hulajnogach. Jest to świetny rozwój sportu, rozwija oprócz 

tężyny fizycznej poczucie wspólnego sprzędzania czasu i 

https://drive.google.com/open?id=1dyu9uOuK7nEuU4Da_ryU2gz5sGjI4Pml
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koleżeństwa. 

29 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Nowe chodniki ul. I. 
Łukasiewicza i 

ul. Kapuściska -
na całej 

długości ulic 

przy ulicach 
Łukasiewicza i 

Kapuściska 

400.000 Wymiana starej nawierzchni chodników , które mają po 70 
lat czyli od momentu powstania osiedla Kapuściska 

30 Osiedlowy Nowy 
Fordo

n 

osłona przed hałasem 
oraz spalinami przy 
ogromnym ruchu 

ulicznym 

skrzyżowanie 
ulic 

Skarżyńskiego i 
Twardzickiego/

szczególnie 
przy numerze 
Skarżyńskiego 

9 

skrzyżowanie 
ul.Skarżyńskiego i 

Twardzickiego 

10.000 OSŁONY w formie takiej, jakie są na przystankach 
tramwajowych/lub podobnych/ 

31 Mały projekt 
społeczny 

 Mostek przez środek 
Balatonu. Z jednej 
strony na drugą. 

Balaton w 
Bydgoszcz 

znajduje się 
przy Marii curie 

Skłodowskiej 
przy 

mrówkowca 
56. 

Więc tak most z 
jednej strony 

Balatonu na drogą 
stronę  lokalizacja 

Bydgoszcz Balaton. 

30000 Ma być zrobiony most z jednej strony na drogą żeby można 
było sobie przejść i na nim jakieś ławki czy cos takiego. 

32 Osiedlowy Bielaw
y 

Rozbudowa placu 
zabaw, dostawienie 

ławek oraz doświetlenie 
terenu. 

M. 
Skłodowskiej 

Curie 6 , 8 , 8a 

Teren zielony przy 
ul. M. 

Skłodowskiej Curie 
6, 8, 8a 

56300 Rozbudowa placu polegała by na dostawieniu ławeczek (2-3 
szt.) dla opiekunów dzieci bawiących się na placu , zakup 
dodatkowych zabawek dla dzieci . Doświetleniem placu 

zabaw lampami solarnymi oraz utwardzeniem terenu pod 
istniejącymi urządzeniami siłowni. 

33 Osiedlowy Tatrza
ńskie 

Wybieg dla psów Za orlikiem 
przy ZS nr 28 

przy ul. 
Kromera 11 

Działka: 141, 
Obręb: 0406 

lub 
Działka: 21, Obręb: 

0407 

100000 Ogrodzony i oświetlony wybieg dla psów, na którym 
znajdowałby się  śmietnik na odchody, ławka, zabawki i 

przeszkody dla psów. 

34 Osiedlowy Błonie Elewacja kompleksu 
budynków . 

Budynki MOPS-
u i biblioteki  

J/w 100.000 Ocieplenie i malowanie. 
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ulica 
Broniewskiego 

1 

35 Osiedlowy Szwed
erowo 

Rewitalizacja Skweru 
im. Alojzego Bukolta 

Skwer im. 
Alojzego 
Bukolta 

pomiędzy ul. 
Konopnickiej/ 

Brzozowej/ 
Zapolskiej 

działki nr 20/1, 
20/11, 108/46- 

obręb 496 

250.000 Rewitalizacja skweru poprzez dokonanie nasadzeń krzewów i 
drzew, trawy, wykonanie terenu zielonego służącego 

okolicznym mieszkańcom. Stworzenie "małego" parku w 
środku osiedla mieszkaniowego. Postawienie ławek, remont 

istniejących ścieżek pieszych. 

36 Osiedlowy Osowa 
Góra 

Budowa chodników na 
ul. Sardynkowej i 

Sielawowej i wokół 
stawu przy skate-parku 

Budowa 
chodników na 

ul. 
Sardynkowej i 
Sielawowej i 
wokół stawu 
przy skate-

parku 

Budowa 
chodników wokół 
stawu przy skate-

parku, na ulicy 
Sielawowej od 
budynku byłej 

kaplicy do 
przychodni Salus, 
Sardynkowej na 
odcinku od ul. 
Wielorybiej do 

Sielawowej i od SP 
64 do skate-parku. 

280000 Dzięki  projektowi ostatecznie  cały kompleks  terenów 
wokół  SP 64, skate-parku, przychodni Salus i ulicy 

Sardynkowej  będzie oświetlony i dostępny dla pieszych przy 
pomocy równych chodników.  Ułatwi to komfort pieszym 

poruszającym się do SP64, czy przychodni.  Ulica Sardynkowa 
na odcinku od ul. Sielawowej do SP 64 posiada chodnik, 

który jest w dobrym stanie i nie wymaga przebudowy, lecz 
na odcinku od ul. Wielorybiej do Sielawowej i od SP 64 do 

skate-parku chodnik jest nierówny ze starych płyt. 

37 Osiedlowy Wzgór
ze 

Wolno
ści 

Parking 
Plac zabaw 

Chorwacka 14 Chorwacka 14 300.000 Ogromny problem z parkingiem przy chorwackiej 14 przez co 
mieszkańcy parkują na trawnikach na chodnikach oraz brak 
placu zabaw blisko a mogliby powstać miedzy wieżowcami 

chorwacka 14 a 26 bodajże tam jest trawa i obok nowaa 
droga rowerowa a brakuje fajnego kącika dla dzieci obok 

domu 

38 Osiedlowy Leśne Wodny plac zabaw, 
fontanna, jakiekolwiek 

źródło wody w 
Myslecinku. Aquapark. 

Przyciągałby tłumy. 

Myslecinek. Myslecinek 200000 Wodny plac zabaw, fontanna, jakiekolwiek źródło wody w 
Myslęcinku. Aquapark. Przyciągałby tłumy. Brakuje zabaw 

wodnych. Latem skwar. Teren ogromny. Nic się w tym 
kierunku nie dzieje. Dawno temu na Różopolu była fontanna. 

Wszystko polikwidowane. Ludzie spędzali by w Myślęcinku 



Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

dużo więcej czasu. 

39 Osiedlowy Nowy 
Fordo

n 

Plac Zabaw dla 
mniejszych i większych 
dzieci. W tym rejonie 
jest najwięcej dzieci . 

Juhasów 2-4  
duży teren plac 

zabaw dla 
mniejszych i 
większych 

dzieci 

Juhasów 2 oraz 
juhasów 4 

100.000 Mieszkańcy przy ulicy Juhasów 2-4 prosimy o zrobienie 
nowego placu zabaw dla mniejszych dzieci szczególnie. Nie 

ma bujawki przystosowanej dla maluszków ani nic takiego na 
czym mogły by się bawić prócz piaskownicy.  Metalowe 

elementy które są na placu nie nadają się do niczego stara 
farba odpada . 

40 Osiedlowy Stary 
Fordo

n 

Wybieg dla psów Wały 
przeciwpowodz

iowe 

Wał od strony 
Wisły żeby nie 
przeszkadzało 

innym 
spacerującym 

2500 Ogrodzony teren, śmietnik na odchody, przeszkody i tunele 
dla psów, ławeczki dla odpoczynku właścicieli Załączniki 

(kliknij) 

41 Osiedlowy Szwed
erowo 

Parking samochodowy i 
rowerowy, 

monitorowany 

W pobliżu 
Bielicka 10 

Szwederowo 

działka 111 i 112 
obręb 094 

Szwederowo 

150000 Na wydzielonych działkach mógłby powstać nowoczesny 
aczkolwiek niewielki parking dla samochodów osobowych i 

rowerów, monitorowany poprzez miejską kamerę i 
nadzorowany przez miejski monitoring. Do kamery 

podłączony byłby system rozpoznawania wolnych miejsc 
parkingowych. Użytkownicy mogliby poprzez aplikację 

internetową (strona www) zobaczyć które miejsca i czy w 
ogóle są wolne. 

Parking mógłby być opłacany poprzez abonament i konto 
założone w aplikacji. Przykładowa kwota to 80 zł miesięcznie. 

42 Osiedlowy Brdyuj
ście 

Parking samochodowy z 
uwzględnieniem miejsc 
dla niepełnosprawnych 

Wiślana teren 
pomiędzy 

budynkami 
Wiślana 10b10 

c 10di 10f 

Bydgoszcz ulica 
Wiślana teren 

pomiędzy 
budynkami 

Wiślana 10b10 c 
10di e 

68000 Parking samochodowy z uwzględnieniem miejsc dla 
niepełnosprawnych. W pobliżu sąsiaduje cmentarz brakuje 

miejsc parkingowych w dla mieszkańców osiedka 

43 Osiedlowy Czyżkó
wko 

Utwardzenie płytami 
ażurowymi ulicy 

Charzykowskiej w 
Bydgoszczy 

Bydgoszcz, os.  
Czyżkówko, ul. 
Charzykowska 

od ulicy 
Koronowskiej 

w kierunku 

ul.Charzykowska w 
Bydgoszczy od 

ulicy Koronowskiej 
w kierunku ulicy 

Wiejskiej. 

157483 Mieszkańcy ulicy Charzykowskiej od dawna oczekują na jej 
utwardzenie. Projekt przebudowy ulicy powstał już ponad 10 
lat temu. Po zmianie kryteriów przez UM ul. Charzykowska -

spadła z ok 40 miejsca na 450. Oznacza to, że remont od 
miasta będzie pod koniec wieku. Jedyną szansą na poprawę 
warunków życia mieszkańców ul. Charzykowskiej i okolic i 

https://drive.google.com/open?id=1oQRUetwqFmO3qlmtF2qZEDFUgq5665iw
https://drive.google.com/open?id=1oQRUetwqFmO3qlmtF2qZEDFUgq5665iw
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ulicy Wiejskiej. jest utwardzenie chociażby części ulicy w ramach budżetu 
obywatelskiego w formie płyt ażurowych. 

https://drive.google.com/open?id=1OzCBDf0hCDKpn9pKsVK
m7ZKGxwDn7HPj 

44 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Chodnik Szarych 
Szeregów - Śliwińskiego 

Brakujący 
chodnik 

pomiędzy 
Szarych 

Szeregów 10 
wzdłuż lasku do 
chodnika przy 
basenie (ok. 

100m) 

91/2 obręb 0472 20000 Zastąpienie istniejących zniszczonych płyt betonowych, na 
odcinku ok. 100m, na którym można skręcić nogę,  pomiędzy 
Szarych Szeregów 10 (asfalt) wzdłuż lasku do chodnika przy 

basenie (kostka). Załączniki (kliknij) 

45 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Dostępna szkoła i boiska Szarych 
Szeregów 4a 

80 obręb 0473 40000 Obniżenie wysokości ogrodzenia szkoły wraz z budową 
furtek i malowaniem na kolor zielony. 

Projekt ma na celu poprawienie estetyki miejsca, która 
została nadszarpnięta poprzez nieodpowiedzialne 

ustawienie wysokiego ogrodzenia. 
Furtki pozwolą na korzystanie z boiska wielofunkcyjnego 

oraz basenu dla mieszkańców, bez konieczności obchodzenia 
terenu VLO (jedno wejście). 

Obniżenie ogrodzenia i zmiana koloru pozwoli na mniejszą 
ingerencję w otoczenie i wyższy komfort przebywania wokół 

terenu. 

46 Osiedlowy Kapuś
ciska 

Park rekreacyjny 
pomiędzy Szarych 

Szeregów a Śliwińskiego 
oraz parking przy ul. 

Szarych Szeregów 

91/1 i 91/2 
oraz 27/2 

obręb 0473 

Betonowe boisko 
obok V LO 

480000 Przeniesienie istniejącego Skate Parku z Szarych Szeregów 9-
11 na niewykorzystane boisko betonowe przy VLO w celu 

utworzenia tam kompletnego parku rekreacyjnego 
(istniejący wybieg dla psów, street workout, plac zabaw, 

boisko wielofunkcyjne, nowo budowane grille, nowo 
powstający basen z saunami i siłownią wewnętrzną) co 

pozwoli na wykorzystanie terenu po nim na miejsca 
parkingowe (50 miejsc) Załączniki (kliknij) 

47 Osiedlowy Bartod
zieje 

Plac zabaw rozbudowa 
starego placu zabaw 

Swarzewska 
koło Balatonu 

Swarzewska koło 
Balatonu (koło 

300000 Po  wyremontowaniu palcu zabaw będzie on służył 
mieszkańcom Bydgoszczy szczególnie dzieciom 

https://drive.google.com/open?id=1211UhiAfjV-6W1TNbzUQ-AfHU7X0r3iF
https://drive.google.com/open?id=1Q1o8lzS2YkO_bvj0dZLFVQvZz1V_RmCo
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koło wybiegu dla psów ( 
niektóre urządzenia są z 

czasów PRL 

(koło wybiegu 
dla psów) 

wybiegu dla psów) 

48 Mały projekt 

społeczny 

 Autobus do historii Miasto 

Bydgoszcz 

Bydgoskie linie 

autobusowe 

zarządzane przez 

Miasto Bydgoszcz 

46000 Promocja historii komunikacji miejskiej, poprzez dodatkowe 

kursy zabytkowych autobusów w historycznym malowaniu 

stosowanym przez MZK/WPK Bydgoszcz(Jelcz M11, Ikarus 

280.70E, Volvo B10MA, Mercedes o305)na regularnych 

liniach autobusowych. Pojazdy kursowałyby w wybrane dni, 

pomiędzy rozkładowymi kursami danych linii. Przejazdy 

byłyby bezpłatne, a pasażerowie podczas podróży mogliby 

zapoznać się z historią bydgoskiej komunikacji(wystawa w 

pojeździe) oraz otrzymywaliby ulotkę z historią danej linii. 

49 Osiedlowy Wyżyn

y 

Odnowa nawierzchni 

jezdni Białogardzkiej i 

Białostockiej 

(Białogardzka - Glinki) 

+miejsca parkingowe 

Białogardzka 

cała i 

Białostocka, 

miejsca 

parkingowe 

prostopadle do 

ulicy przy 

Białogardzkiej 

15 i 21 

Białogardzka cała i 

Białostocka na 

odcinku 

Białogardzka - 

Glinki, miejsca 

parkingowe 

prostopadle do 

ulicy przy 

Białogardzkiej 15 i 

21 

430000 Nawierzchnia wspomnianych ulic jest w fatalnym stanie 

(dziury, łaty, wystające studzienki). Wysokie krawężniki 

utrudniają jazdę rowerem, wózkiem. Po godzinie 16.00 brak 

miejsc parkingowych w okolicy Białogardzkiej 15, 21. 

Dodatkowo liczne ptactwo zamieszkuje drzewa znajdujące 

się w okolicy miejsc parkingowych, co znacznie wpływa na 

czystość zaparkowanych aut. 

50 Osiedlowy Piaski Plac zabaw dla dzieci Saperów 207 Saperów 207 za 

zmodernizowanym 

budynkiem 

5000 Plac zabaw dla dzieci nijaki piaskownica zjeżdżalnia ławki 

przejście dla pieszych koło przystanku saperów-kąpielisko 

51 Mały projekt 

społeczny 

 Mini Camping i pole 

namiotowe w mięście 

Toruńska koło 

łuczniczki 

Luczniczka 70.000 Miejsce campingowe i namiotowe z sanitariatami i 

przełączem prądu dla camperow i przyczep campingowych 
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nad kanałem 

52 Osiedlowy Bartod

zieje 

Braniewska ul. Braniewska 

od ul. 

Bałtyckiej do 

ulicy 

Koszalińskiej 

ulica Braniewska 

cała 

400000 - położenie nowej nawierzchni asfaltowej tylko tzw. dywanik 

- położenie nowego chodnika np. kostka lub dywanik 

asfaltowy 

- wymiana słupów oświetleniowych z betonowych na 

metalowe (stojących na środku chodnika) 

- postawienie 2 znaków drogowych na skrzyżowaniu 

Braniewskiej a Koszalińskiej mówiących o skrzyżowaniu dróg 

równorzędnych  Załączniki (kliknij) 

53 Osiedlowy Bartod

zieje 

Przedszkole nr 59 ul. Braniewska 

8 

Przedszkole nr 59 

przy ul. 

Braniewskiej 8 

80000 - wymiana całego metalowego wejścia do przedszkola 

(furtka, bramka, dzwonek) 

- zrobienie podjazdu na schodach wejściowych 

- pomalowanie barierek przy wejściu po schodach 

- wstawienia plastikowych drzwi wejściowych (tych drugich) 

- miejsca parkingowe z lewej i prawej strony wejścia do 

przedszkola wraz z miejscem dla niepełnosprawnych 

- postawienie znaku - tablicy że miejsca parkingowe dla 

rodziców dowożących dzieci do przedszkola Załączniki 

(kliknij) 

54 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Utworzenie Parku Do 

Ćwiczeń na osiedlu 

Bocianowo (Street 

Workout) 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

80000 Projekt ma na celu rozwój prozdrowotny dzieci na tym 

osiedlu jak i dorosłych. Jak wiadomo dzisiejsza młodzież już 

nie może się bawić na trzepakach, więc super by było jakby 

zastąpiły je drążki, kółka, czy poręcze gimnastyczne. Nie 

każdy w mieście zarabia wystarczające pieniądze żeby 

zapłacić dziecią za treningi czy szkolenia. A taki park byłby 

strzałem w dziesiątke dla dzieciaków, które często chodzą 

bez celu i szukają ujścia w używkach.  

W parku powinny znajdować się: 

https://drive.google.com/open?id=1QfjuYFp37hOj2ywStZnjWyW_oxAIQvXn
https://drive.google.com/open?id=1jiPXIVQj3vLahtEQoREj77lcSsFKdc9n
https://drive.google.com/open?id=1jiPXIVQj3vLahtEQoREj77lcSsFKdc9n


Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

-Oświetlenie 

-Drążki różne  

Załączniki (kliknij) 

55 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Zagospodarowanie 

terenu pomiędzy ul. 

Dowbor-Muśnickiego i 

Andersa wg 

załączonego Planu 

sytuacyjnego. 

Teren pom. ul. 

Dowbor-

Muśnickiego i 

Andersa, 

naprzeciw 

budynku Nr 2 

przy ul. 

Dowbor- 

Muśnickiego. 

Pomiędzy ulicami 

Dowbor-

Muśnickiego i 

Andersa. 

80000 Wykonanie utwardzonych alejek rekreacyjnych do jazdy 

rowerami dziecięcymi , łyżworolkami, dwóch piaskownic z 

czteroma ławkami dla opiekunów dzieci, drabinek, huśtawek 

i innego sprzętu rekreacyjnego dla dzieci przedszkolnych i 

szkolnych oraz kilku stałych ławek. Wolne pola zasiać trawą, 

a teren ogrodzić siatką drucianą o wysokości 2 m z uwagi na 

bliskie sąsiedztwo lini tramwajowej i ulic,  z dwoma furtkami. 

Ze  zrealizowanego projektu będzie mógł korzystać ogół 

mieszkańców -  dzieci i młodzież. Załączniki (kliknij) 

56 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Budowa siłowni na 

wolnym powietrzu w 

parku im. Jana 

Kochanowskiego 

park im. Jana 

Kochanowskieg

o 

Park 60000 Siłownia zewnętrzna w sercu miasta, w parku, do którego 

codziennie uczęszczają melomani, uczniowie szkół 

muzycznych, studenci Akademii Muzycznej, mieszkańcy 

Bydgoszczy. Teren parku nie jest zagospodarowany w 100 %. 

Mimo jego rewitalizacji, wciąż pozostają w nim puste 

miejsca, których przestrzeń idealnie pasuje pod budowę 

siłowni. Będzie ona spełniać rolę integracyjną, skłoni do 

ruchu na świeżym powietrzu i zapewni mieszkańcom 

możliwość relaksu. To ważna inicjatywa na mapie miasta. 

57 Osiedlowy Wyżyn

y 

Skwer Małej Łąki Skwer 

zlokalizowany 

między 

osiedlem 

Zielone Tarasy 

(ul. Glinki), 

Działka 35/14 

Obręb 0481 

42900 Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenu 

rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców Bydgoszczy. 

Cel ten realizowany będzie poprzez:  

- modernizację istniejących nawierzchni parkowych,  

- urządzenie nowej iglastej szaty roślinnej, 

 - budowę nowych elementów małej architektury 

https://drive.google.com/open?id=1aYmi2P9CEr3VN3IcYVnaFKp8crfHy5yL
https://drive.google.com/open?id=17ktg3MZ3rYIaVZv8OvUdfkooCOH3qose
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Gimnazjum nr 

16 i Basenem 

Laguna. 

ogrodowej,   wprowadzenie nowych elementów 

wyposażenia terenu. 

Rośliny iglaste są zielone przez cały rok, więc pomogą w 

walce ze smogiem w okresie zimowym. Załączniki (kliknij) 

58 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Przebudowa skweru ul. 

Noakowskiego: 

zmniejszenie trawników 

celem miejsc 

parkingowych 

Ulica S. 

Noakowskiego  

po obu 

stronach; 

Bydgoszcz, ul. S. 

Noakowskiego 

100000 Zmniejszenie powierzchni trawników celem zbudowania 

bardzo potrzebnych w tym miejscu stanowisk postojowych. 

Po zbudowaniu miejsc parkingowych teren zielony oraz 

deptak również będzie w tym miejscu lecz nieznacznie 

węższy niż aktualny. Po obu stronach ulicy można w ten 

sposób zwiększyć liczbę miejsc parkingowych o ok. 50-60 

stanowisk. 

59 Osiedlowy Leśne Przebudowa ul. 11, 

Listopada, etap II. 

Odc. pomiędzy 

ul. 

Sułkowskiego a 

przejściem dla 

pieszych przy 

budynku ze 

sklepem BSS 

11. Listopada 

Odc. pomiędzy ul. 

Sułkowskiego a 

przejściem dla 

pieszych przy 

budynku ze 

sklepem BSS 11. 

Listopada lub od 

Bukowej w kier. 

Gdańskiej na odc. 

100 m. 

215400 Przebudowa środkowej alei do typu żwirowo - mineralnego, 

budowa klombów kwiatowych, postawienie 5 ławek z 

oparciem i 5 lamp LED, 5 koszy na śmieci. 

60 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Budowa drogi 

osiedlowej ul Trawnik 

Bydgoszcz 

ul. Trawnik ul. Trawnik 85-376 

Bydgoszcz dz. nr 

50 obręb 0041 

223000 Wykonanie podbudowy, wykonanie drogi osiedlowej z kostki 

brukowej, wykonanie progów zwalniający. 

61 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Przedłużenie Parkingu Mjr Hubala-

Dobrzańskiego 

Naprzeciw szpitala 

miejskiego 

300000 Przedłużenie istniejącego parkingu.  Samochody parkują już 

na prowizorycznie ustanowionym parkingu jednak muszą 

https://drive.google.com/open?id=1Q01TOXbSvfKqf_b4TXgflvaYlUNhMVEY
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kapuściska pokonać wysoki krawężnik. 

62 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Punkt Monitoringu 

Miejskiego. 

Plac 

Weyssenhoffa 

monitorowany 

w całości. 

Działka drogowa. 65000 W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. 

63 Osiedlowy Bielaw

y 

Ruch to zdrowie dla 

seniora i jego pupila 

Ul. Jana 

Kozietulskiego, 

plac pomiędzy 

wieżowcem nr 

19 a domkiem 

nr 15.  Działka 

137/37. Obręb 

0177. 

Ul. Jana 

Kozietulskiego, 

plac pomiędzy 

wieżowcem nr 19 

a zakładem 

krawieckim nr 15.  

Działka 137/37. 

Obręb 0177. 

140000 Siłownia zewnętrzna przystosowana dla osób w starszym 

wieku (3-4 urządzenia), ogrodzona niskim płotem do 1 m 

wysokości aby seniorzy mogli puścić tam swojego małego 

pupila i poćwiczyć. Ławka, śmietnik, 2-4 drzewka. Załączniki 

(kliknij) 

64 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Parking samochodowy ul 

Wybudowanie 

5/7/9/11 a ul 

Samotna 

przy 

nieruchomości 

położonej w 

Bydgoszczy przy ul 

Wybudowanie 9 

działka 226 obręb 

339 

30000 wyrównanie terenu położenie kostki brukowej 

65 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Plac zabaw dla dzieci 

przy ul Szarych 

Szeregów 11-13 

Szarych 

Szeregów 11 - 

13 teren 

Nr działki 24 

Obręb 0473 

150000 Projekt zakłada wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci na 

terenie zielonym przy ul Szarych Szeregów 11-13. 

Dokumentacja techniczna znajduje się  w Wydziale 

https://drive.google.com/open?id=14Xs5GOYkwycbbiXnvROCBj0EO2JYcVfV
https://drive.google.com/open?id=14Xs5GOYkwycbbiXnvROCBj0EO2JYcVfV
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zielony Inwestycyjnym UM Bydgoszcz. 

66 Osiedlowy Kapuś

ciska 

FITNESS PARK  przy ul. 

Szarych Szeregów 7 - 13 

Szarych 

Szeregów 7 - 

13 teren 

zielony 

Nr działki 27/2 

Obręb 0473 

150000 Projekt zakłada wykonanie FITNESS PARK przy ul Szarych 

Szeregów 7 - 13 na terenie zielonym.  Siłownia wraz z 

infrastrukturą: ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. 

67 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Parking Ul. Walecznych Parking dla 

mieszkańców 

bloków 

Walecznych 

2.4.6.8.5 

Walecznych 

2.4.6.8.5 

200.000 Rozbudowanie parkingu w okolicy bloków Walecznych 5/2/4 

68 Osiedlowy Osowa 

Góra 

II życie dla stawów Rekinowa 43a 

Kolbego i 

Łososiowa 

2 stawy / 

Rekinowa 43a 

1 staw / pomiędzy 

Kolbego a 

Łososiowa 

260.000 Projekt ma na celu zapobieganie wysychaniu stawów 

polodowcowych poprzez: 

rewitalizacje i bagrowanie oraz przebudowę okolicznej 

kanalizacji deszczowej aby deszczówka z pobliskich ulic i 

domów spływała do stawów, zasilając je. 

69 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Chodnik pod skarpą 

wzdłuż ul. Kormoranów 

nad ulicą 

Kormoranów, 

pod skarpą 

nad ulicą 

Kormoranów, pod 

skarpą 

280.000 Utwardzenie ścieżki w postaci chodnika  pod skarpa wzdłuż 

ul. Kormoranów, dodatkowo jej oświetlenie, postawienie 

ławek oraz nasadzenie drzew i krzewów 

 ozdobnych. 

70 Osiedlowy Osowa 

Góra 

"Jodowanie" - budowa 

mini tężni 

nad ulicą 

Kormoranów, 

pod skarpą 

nad ulicą 

Kormoranów, pod 

skarpą 

280.000 Projekt zakłada budowę mini tężni wraz z monitoringiem, i 

postawienie ławek oraz nasadzenie krzewów ozdobnych  

pod skarpą. 

Celem projektu jest stworzenie mikroklimatu oraz miejsc do 

spotkań i odpoczynku mieszkańców osiedla. 

71 Mały projekt  Wybieg dla psów 2 lokalizacje do 2 lokalizacje do 30.000 Ogrodzony teren, śmietnik na odchody, przeszkody i tunele 
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społeczny wyboru 

1. Wielorybia / 

Sardynkowa 

park 

2.  ul. 

Kormoranów / 

pod Skarpą w 

srodku os. 

wyboru 

1. Wielorybia / 

Sardynkowa przy 

parku  

2.  ul. Kormoranów 

/ pod Skarpą 

dla psów, ławeczki dla odpoczynku właścicieli z nasadzonymi 

drzewami lub krzewami 

72 Osiedlowy Błonie Remont chodników w 

parku na Osiedlu Błonie 

(ul. Schulza) 

park w rejonie 

ul. Schulza - 

Madalińskiego 

w pobliżu stacji 

Bydgoszcz 

Błonie 

Działka 11/10, 

Obręb 0274 

260000 Pierwszy etap remontu alejek parkowych w rejonie stacji 

Bydgoszcz Błonie (ul. Schulza - Madalińskiego) obejmujący 

ok. 650m najbardziej zniszczonych chodników. Istniejąca 

nawierzchnia bitumiczna jest w wielu miejscach nierówna, 

dziurawa oraz zdegradowana przez korzenie drzew i upływ 

czasu. Remont w postaci ułożenia nowych obrzeży oraz 

nawierzchni bitumicznej powoli na przywrócenie tego 

miejsca mieszkańcom, park będzie komfortowym miejscem 

dla spacerowiczów i rolkarzy. 

73 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Rewitalizacja Skweru 

Honorowych Dawców 

Krwi (na tyłach 

cmentarza) 

obszar między 

ulicami 16 

Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

- Stawowa - 

Czerwonego 

Krzyża 

Działka 57/3 i 57/5 

, Obręb 0066, 

obszar między 

ulicami 16 Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich - 

Czerwonego 

Krzyża - Stawową - 

cmentarzem i 

terenem FOD. 

158000 Projekt zakłada rewitalizację Skweru Honorowych Dawców 

Krwi o powierzchni ok. 1,5ha. Obecnie jest obszar 

zdegradowanej i dzikiej zieleni wraz z zarośniętym oczkiem 

wodnym i wąskimi przedeptami. Po rewitalizacji może się 

stać miejscem spacerów i rekreacji podobnym do Doliny 

Pięciu Stawów na bydgoskim Górzyskowie w sąsiedztwie 

Castoramy. Założono w pierwszym etapie uporządkowanie 

terenu, wycinkę przerośniętej zieleni oraz urządzenie ścieżek 

parkowych z ławkami. 
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74 Osiedlowy Błonie Budowa miejsc 

postojowych na ul. 16 

Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

pas drogowy 

ul. 16 Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich 

w rejonie 

skrzyżowania z 

ul. Koszarową 

działka 30/163 

obręb 0072 

80000 Projekt zakłada budowę miejsc postojowych na ul. 16 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w rejonie skrzyżowania z ul. 

Koszarową wraz z przebudową chodników i zielenią. Stanowi 

kontynuację projektu BBO realizowanego w latach 

2016/2017. Do wybudowania z wykonanego projektu 

budowlanego pozostało 9 miejsc postojowych.  Załączniki 

(kliknij) 

75 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Chodnik ul. Spacerowa Spacerowa Spacerowa 300000  

76 Mały projekt 

społeczny 

 miasteczko drogowe, 

przeznaczone dla dzieci 

do nauki zasad 

poruszania się po 

drodze 

Łęgnowo Wieś 

w okolicach 

kościoła przy ul 

Otorowskiej 

Łęgnowo Wieś w 

okolicach kościoła 

przy ul 

Otorowskiej 

46000 Miasteczko drogowe, przeznaczone dla dzieci do nauki zasad 

poruszania się po drodze, o utwardzonej nawierzchni, ze 

znakami drogowymi i namalowanymi liniami drogowymi. 

Miejsce przeznaczone do poruszania się na rowerach, 

rolkach i deskorolkach. Na osiedlu wiele dzieci ze względu na 

lokalizację porusza się rowerami, byłoby to miejsce spotkań, 

nauki i zabawy w jednym. 

77 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

miasteczko rowerowe 

dla dzieci 

Łęgnowo Wieś, 

przy kościele 

okolice ul. 

Otorowska 

Łęgnowo Wieś, 

przy kościele 

okolice ul. 

Otorowska 

61000 Miasteczko drogowe, przeznaczone dla dzieci do nauki zasad 

poruszania się po drodze, o utwardzonej nawierzchni, ze 

znakami drogowymi i namalowanymi liniami drogowymi. 

Miejsce przeznaczone do poruszania się na rowerach, 

rolkach i deskorolkach. Na osiedlu wiele dzieci ze względu na 

lokalizację porusza się rowerami, byłoby to miejsce spotkań, 

nauki i zabawy w jednym. 

78 Osiedlowy Łęgno

wo 

utwardzenie drogi 

kostką ażurową przy 

budynkach 

utwardzenie 

drogi przy 

budynkach 

Otorowska 4-16 61000 Utwardzenie drogi przy budynkach mieszkalnych Otorowska 

4-16, utwardzenie kostką ażurową w celu swobodnego 

https://drive.google.com/open?id=1k2MA_Fiedl_Icvfy0q-ODJd2FvfYuEaC
https://drive.google.com/open?id=1k2MA_Fiedl_Icvfy0q-ODJd2FvfYuEaC
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Wieś mieszkalnych 

Otorowska 4-16 

mieszkalnych 

Otorowska 4-

16 

poruszania się samochodów i pieszych. 

79 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa parkingu dla 

ok. 30 samochodów 

przy skrzyżowaniu ul. 

Modrakowej i Szpitalnej 

Skrzyżowanie 

ulic 

Modrakowej i 

Szpitalnej za 

warsztatem 

samochodowy

m Norauto. 

Skrzyżowanie ulic 

Modrakowej i 

Szpitalnej za 

warsztatem 

samochodowym 

Norauto. 

150000 Budowa parkingu dla około 30 samochodów dla 

mieszkańców okolicznych bloków znacznie ułatwi znalezienie 

miejsca postojowego. Przy okazji zagospodarowany zostanie 

teren, na którym obecnie jest tylko wydeptana ścieżka. 

Samochody parkujące obecnie wzdłuż ulicy Modrakowej w 

znacznym stopniu ograniczają widoczność przy wyjeździe ze 

stacji benzynowej. Załączniki (kliknij) 

80 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa placu do 

kalisteniki przy placu 

zabaw i górce 

saneczkowej przy ul. 

Kombatantów 

Ulica 

Kombatantów 

6 przy placu 

zabaw i górce 

saneczkowej 

Ulica 

Kombatantów 6 

przy placu zabaw i 

górce saneczkowej 

100000 Budowa placu do kalisteniki uzupełni ofertę aktywności dla 

okolicznych mieszkańców. Obok istniejącego placu zabaw i 

siłowni plenerowej, które służą głównie dzieciom miejsce to 

będzie wówczas również atrakcyjne dla młodzieży i 

dorosłych zainteresowanych tą rozwijającą się i zyskującą 

popularność dyscypliną. Plac mógłby powstać na miejscu nie 

używanego betonowego boiska do siatkówki. 

81 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Przekształcenie skweru 

na wybieg dla psów. 

Ulica Gdańska 

37. Skwer u 

zbiegu ulic 

Gdańskiej i 

Śniadeckich, 

obok ponika 

Mariana 

Rejewskiego. 

Skwer nr 12 110000 Przekształcenie istniejącego skweru do celów rekreacyjnych 

w formie wybiegu dla psów. Wykonanie estetycznego 

ogrodzenia z bezpiecznymi śluzami. Montaż koszy na psie 

odchody oraz pochylni i poideł. Budowa ścieżek oraz 

postawienie ławek oraz zasianie trawy do celów 

rekreacyjnych. Doprowadzenie sieci wodociągowej do 

poideł. Cel: zwiększenie funkcjonalności skweru by stał się 

przyjazny i bezpieczny czworonogom. Stworzenie miejsca dla 

właścicieli psów, które wymagają zamkniętej przestrzeni. 

https://drive.google.com/open?id=1sjytqfWOYwan83GufqgS8nE7aDxWrUBl
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82 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Iluminacja mostu w 

Fordonie 

Most Fordoński 

przez Wisłę 

Most Fordoński 258000 Iluminacja mostu poprawiłaby jego atrakcyjność . Działania 

podejmowane w Starym Fordonie powodują napływ ludzi 

nad rzekę- most jest najbardziej charakterystycznym 

punktem, który w chwili obecnej po zmroku jest mało 

widoczny 

83 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Oświetlenie ternow nad 

Wisłą 

Tereny 

działkowe przy 

wałach 

przeciwpowodz

iowych 

Tereny działkowe 

przy wałach 

przeciwpowodziow

ych 

253000 Oświetlenie dojść nad tereny wiślane w okolicach wałów 

przeciwpowodziowych. Miejsce odwiedzane przez 

spacerowiczów użytkowników działek. Wieczorami, zapada 

w zmroku  - wymaga doświetlenia. 

84 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Utwardzenie płytami 

ażurowymi dalszej 

części ulicy Przyłubskiej 

Od Przyłubskiej 

9 

Od numeru 

Przyłubska 9 w 

stronę torów 

kolejowych 

60000 Utwardzenie dalszej części ul. Przyłubskiej płytami 

ażurowymi.  W roku 2018 r. UM w Bydgoszczy utwardził 

tylko 400m ul. Przyłubskiej . Inwestycję zakończono na 

wysokości nieruchomości  Nr 9. Utwardzenie dalszej części 

drogi gruntowej znacząco poprawi komfort mieszkańców. 

85 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Fitness Park na terenie 

boiska sportowego 

Zespołu Szkół 

Spożywczych przy ul. 

Toruńskiej 174 

Fitness Park na 

terenie boiska 

sportowego 

Zespołu Szkół 

Spożywczych 

przy ul. 

Toruńskiej 174 

Działka nr 22/3 

obręb 0200 

250000 Fitness Park – strefa rekreacyjno-wypoczynkowa  będzie 

służyć do aktywnego wypoczynku zarówno dla uczniów 

szkoły jak i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych w 

okolicy. Na terenie zewnętrznej siłowni przewidziano montaż 

urządzeń fitness  oraz  do kalisteniki.  Projekt przewiduje 

oprócz montażu wyposażenia siłowni, także zamontowanie 

elementów małej architektury (2 lampy, 2 ławki, 2 kosze na 

śmieci, stojak na rowery oraz 2 kamery do istniejącego 

monitoringu). Załączniki (kliknij0 

86 Osiedlowy Miedz

yń - 

Budowa chodnika 

wzdłuż ul. Nakielskiej od 

nowego ronda do 

chodnik wzdłuż 

ul. Nakielskiej 

od ronda do 

chodnik wzdłuż 

Nakielskiej od 

45.000 Chodnik umożliwi przejście pieszym a zwłaszcza dzieciom do 

szkoły. Kałuże wody, wgłębienie w aktualnym piaszczystym 

chodniku stwarzają zagrożenie w korzystaniu pieszych z 

https://drive.google.com/open?id=1nNkfJF2_f2kJp3JlL8NXlDCiuSHW40ji
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Prądy szkoły. Teraz brak 

chodnika, jest piach. 

szkoły ronda do szkoły publicznej, wojewódzkiej drogi. 

87 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie płytami 

ażurowymi ul. K.J ułgi 

wraz z budową 

pieszojezdni. 

Ulica K. Jułgi ze 

skrzyżowaniem 

z ul. A. 

Nowackiego. 

Ulica K. Jułgi ze 

skrzyżowaniem z 

ul. A. Nowackiego. 

157483 Utwardzenie ul. K. Jułgi ze skrzyżowaniem ul. A. Nowackiego 

z pieszojezdnią. Ulica K. Jułgi łączy ul. Chojnicką z ul. 

Filtrową. Jej budowa poprawiłaby dostęp komunikacyjny 

mieszkańców naszego osiedla. Realizacja tego projektu 

poprawi dostęp do przystanków autobusowych 

zlokalizowanych w zachodniej części miasta. 

88 Osiedlowy Okole Ławeczka  Feliksa 

Stamma - wielkiego 

trenera. 

Nad Starym 

Kanałem 

Bydgoskim (ul. 

od 

Wrocławskiej 

do Czarnej 

Drogi). 

Nad Starym 

Kanałem 

Bydgoskim (ul. od 

Wrocławskiej do 

Czarnej Drogi). 

100000 Feliks Stamm-trener wielokrotnych mistrzów olimpijskich. 

Był jednym z najwybitniejszych mieszkańców Okola. Projekt 

wykonaliby studenci Wzornictwa UTP. Ławeczka zostałaby 

wykonana w stylu ławeczki Mariana Rejewskiego. 

89 Osiedlowy Wyżyn

y 

Nieodpłatne warsztaty 

ceramiczno-artystyczne 

dla mieszkańców 

Bydgoszczy. 

Pracowania 

Ceramiki 

Artystycznej 

"Pani Glina". 

Ul. Przyjazna 11-

Pawilon Handlowy 

I piętro 

46000 Warsztaty ceramiczno-artystyczne kierowane do 

Bydgoszczan. Warsztaty będą prowadzone w grupach. Nabór 

będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców. Załączniki 

(kliknij) 

90 Mały projekt 

społeczny 

 Nieodpłatne warsztaty 

ceramiczo-artystyczne 

dla mieszkańców 

Bydgoszczy. 

Pracownia 

Ceramiki 

Artystycznej 

"Pani Glina" 

Ul. Przyjazna 11-

pawilon handlowy, 

I piętro, Bydgoszcz 

46380 Warsztaty ceramiczno-artystyczne kierowane dla wszystkich 

bydgoszczan. Warsztaty będą prowadzone w grupach. Nabór 

będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców z podziałem na 

grupy wiekowe. Załączniki (kliknij) 

91 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Plac zabaw 

wielopokoleniowy dla 

dużych i małych. 

Istniejący plac 

przy ul. 

GOPR/Chałubiń

Obecny plac zabaw 

ul. 

GOPS/Chałubińskie

249000 Nowy plac zabaw: bujawki, huśtawki, elementy placu Street 

Workout. Ogrodzenie całego obiektu, całość zaprojektują 

studenci Wzornictwa UTP. 

https://drive.google.com/open?id=1HidB5SewhYomeHdqMfaRQ3IE-igTHScu
https://drive.google.com/open?id=1HidB5SewhYomeHdqMfaRQ3IE-igTHScu
https://drive.google.com/open?id=1fdGRTJMbxRnsQf-2L6funi35T-fyhv-E
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skiego go 

92 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Rozbudowa placu 

zabaw pod górą 

szybowników. 

Plac zabaw 

przy ul. 

Twardzickiego 

pod górą 

szybowników 

Ul. Twardzickiego 

plac zabaw 

350000 Rozbudowa placu zabaw pod Górą Szybowników o elementy 

skierowane w szczególności o małe dzieci trampolina, 

drabinki, piaskownica, instrumenty muzyczne, stożek linowy 

obrotowy, karuzela rowerkowa. Całość wyposażenia mogą 

zaprojektować studenci Wzornictwa UTP. Realizacja innych 

dodatkowych elementów do kwoty 350 000. 

93 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Tatrzańskie przyjazne 

właścicielom psa. 

Ul. Pelplińska 

od targowiska 

do pętli 

Tatrzańskie. 

Cała odległość 

ulicy Pelplińskiej 

przy przystankach i 

skrzyżowaniach. 

100000 Zadanie obejmuje montaż wzdłuż ulicy Pelplińskiej obiektów 

przyjaznych właścicielom psów , czyli doposażenie o 

śmietniki, dystrybutory woreczków, tablice informacyjne jak 

należy sprzątać po swoim pupilu, kontakt do przychodni 

weterynaryjnej, kontakt do schroniska. 

94 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Piękny Fordon - punkt 

widokowy na Górze 

Szybowników. 

Góra 

Szybowników - 

szczyt 

Góra nad znakiem 

szybowników 

350000 Studenci Wzornictwa UTP wykonają projekt 

zagospodarowania szczytu, czyli ławki, punkty oświetlenia 

solarnego, lorneta. 

Ze szczytu góry rozpościera się widok Fordonu. Wszyscy 

mieszkańcy Bydgoszczy powinni się z nim zapoznać. 

Urządzenia powinny być antywandalowe. 

95 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Ogólnodostępna 

ścianka wspinaczkowa. 

Zespół Szkół nr 

5 w Fordonie. 

Zespół Szkół nr 5 w 

Fordonie ul. Gen. 

E. Nila. 

250000 Zadanie obejmowałoby stworzenie ściany wspinaczkowej na 

jednej ze ścian sali gimnastycznej. Ściana wydzielałaby strefę 

dla dorosłych i dla dzieci. 

96 Osiedlowy Wzgór

ze 

Wolno

ści 

Wybieg dla psów Okolice ulicy 

Karpackiej 39B  

Park na 

wzgórzu 

wolności  

Polana przed 

blokiem karpacka 

39B 

Polana w parku 

obok szkoły nr 21 

15000 Wybieg dla psów na wzgórzu wolności  

Mieszkańcom zależy na kawałku ogrodzonego pola dla psów 

w którym bezpiecznie mogą sie wybawić ponieważ na 

naszym osiedlu jest wręcz niemożliwe wybieganie psa bez 

takiego 
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Okolice ulicy 

Tucholskiej 

park na wzgórzu 

wolności 

Polana obok ulicy 

Tucholskiej oraz 

ronda 

inowrocławskiego 

/ulicy Kujawskiej 

Ogrodzenia 

97 Osiedlowy Jachci

ce 

Modernizacja ulicy 

Saperów  od Żeglarskiej 

do Okrężnej 

Saperów od 

Żeglarskiej do 

Okrężnej 

Ulica saperów od 

żeglarskiej do 

okrężnej 

90000 Modernizacja ulicy Saperów od Żeglarskiej do Okrężnej - 

zerwanie starego dywanika oraz położenie nowego wraz z 

regulacjami studzienek 

98 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Wybieg dla psów "Łąka 

Radosnych Psiaków" 

w kwadracie ul. 

Krokusowa, 

Czorsztyńska, 

Maciaszka 

dwa miejsca do 

wyboru : przy 

skarpie miedzy 

Krokusową a 

Czorsztyńską lub 

przy placu zabaw 

przy Maciaszka 

120.000 Ogrodzenie terenu przeznaczonego na wybieg z  bezpieczną 

śluzą wejściową, zamontowanie ławeczki dla właścicieli 

czworonogów, wyposażenie w kosz na odchody , poidła , 

ewentualnie mały tor przeszkód dla psów ( jeżeli teren 

pozwoli) wybieg ma być miejscem do zabawy z innymi psami 

i wybieganiu się psów, stworzenie bezpiecznego i 

komfortowego miejsca dla wyprowadzania psów. 

99 Mały projekt 

społeczny 

 Oświetlenie chodnika 

na odc.Rondo Toruńskie 

(od obecnego 

przystanku linii tram.  

Nr 2) do ul. Żupy 

odc.Rondo 

Toruńskie (od 

obecnego 

przystanku linii 

tram.  Nr 2) do 

ul. Żupy 

Chodnik na 

odc.Rondo 

Toruńskie (od 

obecnego 

przystanku linii 

tram.  Nr 2) do ul. 

Żupy 

46000 Wykonanie oświetlenia 

100 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Utwardzenie ulicy 

Cieplej 

Ulica Ciepła Ulica Ciepła 158404 Utwardzenie ulicy Ciepłej. Realizacja polegać na stworzeniu 

pieszojezdni z kostki. Peojekt musi zawierać również 

zwężenie na skrzyżowaniu Nakielska Ciepła uniemożliwiające 
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wjazd Tirom Jeżeli budżet nie pozwoli na kostkę, projekt 

można wykonać w technologii płyt ażurowych 

101 Osiedlowy Leśne Wymiana płyt 

chodnikowych przy ul. 

Czerkaskiej po obu 

stronach ulicy. 

Ul. Czerkaska 

od ul. 

Gdańskiej do 

Ul. 

Sułkowskiego 

Ul. Czerkaska od 

ul. Gdańskiej do ul. 

Sułkowskiego 

150000 Wymiana płyt chodnikowych na nowe. Rowne bezpieczne 

płyty. 

102 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Kosze na śmieci Chałubińskiego 

i okolice 

Chałubińskiego i 

okolice 

50000 Montaż koszy na śmieci 

103 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Ławki Chałubińskiego Chałubińskiego i 

okolice 

50000 Montaż ławek 

104 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Stary Fordon to też 

Bydgoszcz 

Ul. Kameralna, 

Siemaszkowej, 

Chełmońskiego

, Kryształowa, 

Lądowa, 

Obrońców 

helu, Ken... 

Ul. Kameralna, 

Siemaszkowej, 

Chełmońskiego, 

Kryształowa, 

Lądowa, 

Obrońców helu, 

Ken... 

0 Pamiętam, jak przeszło 40 lat temu przyłączono Fordon do 

Bydgoszczy i pamiętam jakie nadzieje na rozwój dzielnicy 

pokładali w tym fakcie mieszkańcy. Niestety, wielu z nich już 

nie żyje i nie doczekało się prozaicznej rzeczy - chodników i 

ulic na osiedlu domków jednorodzinnych. Przez te wszystkie 

lata płaciliśmy podatki jak inni. Dzielnica się rozwinęła, ale 

dookoła. Chodniki i ulice są, ale przy blokach. Mieszkańcy 

osiedla domków jednorodzinnych nie są mieszkańcami 

drugiej kategorii. Załączniki (kliknij) 

105 Mały projekt 

społeczny 

 "Lato w mieście" 

półkolonie 

Placówki 

szkolne w 

Bydgoszczy na 

terenach Szkół 

Podstawowych. 

Młodzieżowy Dom 

Kultury w 

Bydgoszczy MDK 

Nr 1, SP. nr 57 

50000 Z uwagi na brak półkoloni czynnych od pn-pt w g. 6.00-

17.00-jak przedszkola, warto takie półkolonie "Lato w 

mieście" wzorem takich półkolonii już funkcjonujących 

od lat zorganizować je również w naszym mieście z 

myślą o rodzicach pracujących, nawet odpłatnie 

ok.250-300 zł za miesiąc, by rodzice klas 1-3 zwłaszcza 

https://drive.google.com/open?id=1kVePnwH89jV1EkHveewYs-L9OepczLGU
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mogli spokojnie pracować, że ich dzieci są bezpieczne, 

darmowych  atrakcji dla bezrobotnych latem pełno i 

darmowe baseny też tylko w godz. 8.00-13.00 bez 

szans dla dzieci rodziców pracujących, którzy muszą 

pracować, by w budżecie były pieniądze.  

 

106 Mały projekt 

społeczny 

 Szczęśliwe dziecko w 

Fordonie 

Plac zabaw 

przy Górze 

Szybowników 

Ul. Twardzickiego 

plac zabaw 

46830 Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji letnich, np. z klaunami, 

bańki, zabawy taneczne, zabawy śpiewane, zumba. 

107 Mały projekt 

społeczny 

 Wycieczki po górkach 

fordońskich. 

Górki 

Fordońskie. 

Górki Fordońskie. 46830 Cykl wycieczek pieszych i nordicwalking po górkach 

fordońskich m.in. po okolicach fordońskich do Myślęcinka. 

Wycieczki odbywałyby się w okolicach wakacji w dni 

wiosenne, weekendy. Obowiązywałyby otwarte zapisy. 

108 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Muzeum filmu Czterej 

pancerni i pies. 

Muzeum tematyczne 

Rybi Rynek, 

patrząc na Brdę 

po prawej 

stronie w 

budynku lub 

podobna 

lokalizacja. 

Rybi Rynek, 

patrząc na Brdę po 

prawej stronie w 

budynku lub 

podobna 

lokalizacja. 

421818 Proponuję otwarcie (przygotowanie) muzeum 

tematycznego dotyczącego kręcenia w naszym mieście 

w latach 60-tych słynnego filmu "Czterej pancerni i 

pies". Lokalizacja którą podałem jest zawarta w dwóch 

częściach filmu. Tym bardziej, że jest to centrum 

Bydgoszczy, takie charakterystyczne muzeum 

przyciągnie wielu turystów. W chwili obecnej mało 

ciekawych rzeczy poza knajpami jest do zaoferowania 

dla zwiedzających w centrum Bydgoszczy. Uważam, że 

byłby to bardzo dobry pomysł niewielkim kosztem, 

zaadoptowanie pobliskiego budynku i zrobienie 

naprawdę ciekawego muzeum. Miejsce to mogą 
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zaprojektować studenci wzornictwa UTP w 

uzgodnieniu z wnioskodawcą. 

109 Osiedlowy Wyżyn

y 

Rewitalizacja terenów 

zielonych, budowa 

chodników i oświetlenia 

+ ławeczek 

Teren zielony 

zawarty 

pomiędzy ul. 

Glinki, Boh. 

Kragujewca a 

Białostocką. 

Teren zielony 

należący do 

miasta. 

447613 Rewitalizacja, odbudowa zieleni po budowie nowych 

bloków. Teren był kiedyś parkiem. Budowa chodników, 

oświetlenia, ławek, zasadzenie nowych drzew, posianie 

trawy. 

110 Osiedlowy Szwed

erowo 

Urządzenia do treningu 

przy Szkole 

Podstawowej Nr 63. 

SP nr 63 ul. 

Goszczyńskiego 

SP nr nr 63 100000 Urządzenia będą służyły dzieciom o rodzicom oraz wszystkim 

mieszkańcom osiedla. 

111 Osiedlowy Szwed

erowo 

Wykonanie odpływu 

kanalizacji deszczowej. 

ul. Konopna na 

odcinku od ul. 

Ugory do 

bloków 

j.w. 200000 Wykonanie odpływu wody deszczowej do kanalizacji. 

Wykonanie upustów wody. Aktualnie woda spływa na 

chodnik. 

112 Osiedlowy Szwed

erowo 

Postawienie ławek Postawienie 

ławek przy ul. 

M. 

Konopnickiej 

Wokół rynku przy 

przychodni 

rejonowej 

50000 Dostosowanie nowych ławek, które są niezbędne dla 

zmęczonych starszych emerytów robiących zakupy i 

chodzących do lekarzy do przychodni 

113 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Ścieżka rowerowa 

łącząca Kapuściska z 

Parkiem Przemysłowym 

Ścieżka przez 

las pomiędzy 

Kapuściska a 

Parkiem 

Przemysłowym 

j.w. 100000 Ścieżka ułatwiła by przejazd rowerami do pracy w parku 

przemysłowym. 

114 Osiedlowy Osowa Montaż 6 huśtawek Plac między działka 6/34  obręb  45.000 "Bocianie Gniazda" z obciążeniem do 150 kg. muszą być 
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Góra typu "Bocianie gniazdo" 

obok parku przy ulicy 

Rekinowej. 

stawami a 

kościołem.  

Huśtawki 

można ustawić 

w cieniu drzew. 

0313 zamontowane na solidnej konstrukcji wykonanej ze stali 

zabezpieczonej przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Załączniki (kliknij) 

115 Osiedlowy Błonie Parking dla 

samochodów 

16 Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich 

16 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

strona nieparzysta 

pomiędzy ulicami 

Dmowskiego a 

Abrahama 

200000 Nowy parking ograniczy nielegalne parkowanie na 

trawnikach 

116 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Remont chodnika ulica 3 Maja ulica 3 Maja stona 

nieparzysta na 

odcinku od Piotra 

Skargi do 

Krasińskiego 

200000 Remont zniszczonego chodnika poprawi komfort poruszania 

się szczególnie osobom starszym i niewidomym, które uczą 

się poruszać po mieście wraz z przewodnikami 

117 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Budowa pieszo-jezdni 

na ul. Chmurnej. 

Ul. Chmurna od 

Siedleckiej do 

Byszewskiej. 

Czyżkówko 314966 Pieszo-jezdnia połączy utwardzone części Chmurnej, 

Siedleckiej i Byszewskiej. Wymieniony fragment ulicy 

Chmurnej, funkcjonuje jako droga od 1818 r. Stanowi 

najkrótsze połączenie tej części Czyżkówka  z przystankami 

autobusowymi przy ulicach Nad Torem, Wiejskiej i 

Deszczowej. Korzysta z niej wielu mieszkańców przyległych 

ulic i klientów znajdujących się przy nich firm. Załączniki 

(kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1W5LHHuJPnHbBR_6cIeMDWOrLQz6lEvWA
https://drive.google.com/open?id=1PdGEZ24E4yssvPyDoOeGxHeLSiItIJRP
https://drive.google.com/open?id=1PdGEZ24E4yssvPyDoOeGxHeLSiItIJRP
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118 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wymiana chodników na 

ul żółwińskiej  3  , 3A,  

3B ,3C oraz utwardzenie 

nawierzchni  ulicy 

Żółwińska 3 ul żółwińska  3 50000 Ułożenie nowych chodników  z kostki  na ul. Żółwińskiej , 

oraz Utwardzenie płytami 

ażurowymi ulicy 

119 Osiedlowy Szwed

erowo 

Studnia oligoceńska Park im. Jana 

Henryka 

Dąbrowskiego 

lub ul. Nowa 

działka 26/5 - 

plac 

rekreacyjny 

np. Park im. Jana 

Henryka 

Dąbrowskiego 

80000 Studnia oligoceńska wiercona do głębokości pokładów 

zdrowej wody, kilkaset metrów, mały budynek ok.15m2 ,  5-

7 stanowisk z kranami, pompa; dostępna dla wszystkich 

chętnych do picia świeżutkiej czystej wody którzy z 

pojemnikiem ok. 1-5 litrów  (w Warszawie jest kilka) 

120 Osiedlowy Górzys

kowo 

Utworzenie progu 

zwalniającego na ul. Ks. 

I. Skorupki 

ul. Ks. I. 

Skorupki na 

wysokości 

nieruchomości 

nr 84-86 

ul. Ks. I. Skorupki 

na wysokości 

nieruchomości nr 

84-86 

10000 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności 

pieszych. Ulica ma bardzo długi prosty odcinek -kierowcy 

znacznie przekraczają dozwoloną prędkość, co stanowi 

ogromne niebezpieczeństwo. Ta część osiedla  znacznie się  

rozrosła w przeciągu ostatnich kilku lat, a ruch 

samochodowy istotnie zwiększył się. Mieszkańcom zależy na 

bezpiecznym poruszaniu się w jego obrębie. Droga prowadzi 

do szkoły, przedszkola, przychodni, a także do szkoły j. 

angielskiego, do której przekroczenie jezdni jest trudne 

121 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Ścieżka rowerowa Ścieżka 

rowerowa od 

Prądów do 

granicy miasta  

przy terenach 

zielonych 

kanału 

Ścieżka rowerowa 

od Prądów do 

granicy miasta  

przy terenach 

zielonych kanału 

bydgoskiego. 

200000 Ścieżka rowerowa przebiegająca przez malownicze tereny 

kanału bydgoskiego oraz ułatwiająca dojazd do Nakła 

rowerem (do granic miasta Bydgoszcz). Proponuje, aby 

studenci UTP zaprojektowali ścieżkę rowerową. 
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bydgoskiego. 

122 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Budowa parkingu 

samochodowego 

Ul. Galla 

Anonima/Krom

mera przy ul. 

Pelplińskiej 

Przy ul. Galla 

Anonima 

1/Krommera 2, 

działka miejska 

250000 Powstanie nowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych 

na miejskiej działce. Obecnie tam jest płatny parking . 

Powstanie nowych miejsc pozwoliłoby łatwiej zaparkować na 

osiedlu. 

123 Osiedlowy Szwed

erowo 

Ławki w Dolinie 5 

stawów 

Dolina 5 

stawów 

j.w. 100000 Ławki z oparciem. Nowoczesne ławki zaprojektowane przez 

studentów wzornictwa UTP. Realizacja do kwoty. Dla ludzi 

spacerujących. 

124 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa siłowni 

plenerowej przy ul. 

Nowodworskiej 

zlokalizowanej nad LO 

nr 2. 

Liceum 

Ogólnokształcą

ce nr 2 ul. 

Nowodworska 

13 

j.w. 100000 Wyżej wymienione urządzenia będą służyły mieszkańcom 

osiedla i uczniom w/w szkoły. 

125 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa siłowni 

plenerowej przy ul. 

Nowodworskiej 

zlokalizowany przy LO 

nr 2. 

Liceum 

Ogólnokształcą

ce nr 2 ul. 

Nowodworska 

13 

j.w. 100000 Wyżej wymienione urządzenia będą służyły mieszkańcom 

osiedla i uczniom szkoły. 

126 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa siłowni 

plenerowej przy luceum 

nr 2 przy ulicy 

Nowodworskiej 

Liceum 

Ogólnokształcą

ce Nr 2 ul. 

Nowodworska 

13 

j.w. 100000 Siłownia będzie służyła uczniom i mieszkańcom osiedla 

127 Osiedlowy Leśne Budowa ścieżki 

rowerowej. 

Ścieżka 

rowerowa od 

Ścieżka od Dworca 

Bydgoszcz Leśna 

100000 Ścieżka prowadząca z Dworca PKP Bydgoszcz Leśna do ulicy 

Gdańskiej biegnąca wzdłuż torów kolejowych wydeptaną 



Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Dworca 

Bydgoszcz 

Leśna do ul. 

Gdańskiej 

do ul. Gdańskiej 

wzdłuż linii 

kolejowej do lasku. 

dróżką około 700m. Ułatwi dojazd rowerem do Myślęcinka. 

Przy ulicy Gdańskiej można połączyć z ścieżką rowerową 

biegnącą od miasta. 

128 Osiedlowy Leśne Wymiana ławek w 

parku im. Harcerstwa 

Bydgoskiego oraz koszy 

na śmieci 

Park im. 

Harcerstwa 

Bydgoskiego 

j.w. 40000 Wymiana koszy na śmieci oraz ławek w parku im. Harcerstwa 

Bydgoskiego. Obecne kosze i ławki są już zniszczone (zużyte) 

i mogę być wymienione np. na zaprojektowane przez 

studentów UTP. 

129 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa chodników 

wzdłuż ulicy Glinki 

Glinki Glinki od 

Magnuszewskiej 

do Szpitalnej 

93049 Chodniki ułatwią poruszanie się mieszkańcom. 

130 Osiedlowy Wyżyn

y 

Parking Kozala Kozala na 

wysokości Straży 

Pożarnej 

93049 Parking pozwoli na parkowanie w miejscach dozwolonych 

nie blokujących wyjazdu ze Straży Pożarnej 

131 Osiedlowy Wyżyn

y 

Przystanek autobusowy 

z wiatą 

Ul. 

Magnuszewska 

przed 

skrzyżowaniem 

z ul. Glinki 

Ul. Magnuszewska 

przed 

skrzyżowaniem z 

ul. Glinki 

10000 Przystanek autobusowy na końcu Magnuszewskiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Glinki. Jest już zatoczka autobusowa. 

Postawić należy wiatę. Poprawi to dotarcie do okolicznych 

bloków oraz w weekend dojazd do giełdy towarowej. 

132 Osiedlowy Brdyuj

ście 

Zakup rowerów 

wodnych 

Tor regatowy. Tor regatowy ul. 

Witebska 

68766 Nowe rowery wodne będa służyć mieszkańcom Bydgoszczy 

w celach rekreacji i wypoczynku. 

133 Osiedlowy Bartod

zieje 

Ekrany dźwiękoszczelne 

od Gajowej do 

Łęczyckiej od str. 

wieżowców. 

Ul. Kamienna, 

od strony 

wieżowców od 

Gajowej do 

Ulica Kamienna od 

Gajowej do 

Łęczyckiej 

200000 Ekrany dźwiękoszczelne, duży hałas z ul. Kamiennej oraz linii 

kolejowej. Postawienie ekranów znacznie poprawi komfort 

życia mieszkańców wieżowców ul. Głowackiego i 

Kołobrzeskiej. 
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Łęczyckiej. 

134 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Stacja roweru 

miejskiego 

Węzeł drogowy 

Woj. 

Polskiego/Szary

ch Szeregów 

Węzeł drogowy 

przy przystanku 

Szarych 

Szeregów/Wojska 

Polskiego 

130000 Stacja rowerowa poprawi komunikację rowerową przy 

drodze rowerowej. 

135 Osiedlowy Wyżyn

y 

Postawienie ławek z 

koszami na śmieci 

Zajęcza, Kozala, 

Rysia 

Okolice Zajęczej, 

Kozala, Rysia 

100000 Postawienie ławek z oparciami z koszami na śmieci 

136 Osiedlowy Wyżyn

y 

Park na Wyżynach Modrakowa/Kr

agujewca 

Skwer im. 

Generała 

Krzyżanowskiego 

300000 Wykonanie parku, nasadzenie drzew, aleje do spacerowania, 

ławki, kosze na śmieci 

137 Osiedlowy Wyżyn

y 

Montaż ławek z koszami 

na śmieci 

Boya 

Żeleńskiego 

Boya Żeleńskiego 

przy blokach 

15000 Montaż ławek z oparciem z koszami na śmieci pomoże 

starszym osobom w robieniu zakupów 

138 Osiedlowy Wyżyn

y 

Rewitalizacja Jaru Czynu 

Społecznego ścieżki 

rowerowe 

Jar Czynu 

Społecznego 

Jar Czynu 

Społecznego 

350000 Budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja terenu, 

chodników, montaż ławek z koszami do śmieci 

139 Osiedlowy Wyżyn

y 

Remont chodników Bohaterów 

Kragujewca, 

Dunikowskiego 

Kragujewca, 

Dunikowskiego 

340000 Nowe chodniki poprawią bezpieczeństwo poruszania się 

osób starszych 

140 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa siłowni 

plenerowej przy Szkole 

Podstawowej nr 63 

obok boiska Orlik 

Budowa 

siłowni 

plenerowej 

przy Szkole 

Podstawowej 

nr 63 obok 

Budowa siłowni 

plenerowej przy 

Szkole 

Podstawowej nr 63 

obok boiska Orlik 

100000 w/w urządzenia będą dostępne dla ogółu mieszkańców 
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boiska Orlik 

141 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa siłowni 

plenerowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 63 

obok boiska Orlik 

Budowa 

siłowni 

plenerowej 

przy Szkole 

Podstawowej 

Nr 63 obok 

boiska Orlik 

Budowa siłowni 

plenerowej przy 

Szkole 

Podstawowej Nr 

63 obok boiska 

Orlik 

100000 w/w urządzenia będą dostępne dla ogółu mieszkańcow 

142 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Historyczna siłownia w 

Parku Kazimierza 

Wielkiego. 

Park 

Kazimierza 

Wielkiego 

Park Kazimierza 

Wielkiego 

200000 Park Kazimierza Wielkiego jest idealnym miejscem rekreacji i 

rozrywki. Brak tam siłowni plenerowej. By zachować 

charakter historycznego parku należy stworzyć siłownię 

stylizowaną do czasów historycznych. Projekt wykonaliby 

studenci wzornictwa UTP. 

143 Osiedlowy Szwed

erowo 

Częściowa rewitalizacja 

murków i schodów na 

terenie skweru T. 

Nowakowskiego 

Skwer T. 

Nowakowskieg

o przy Centrum 

Zdrowia i 

Kultury 

Araszkiewicz 

między ul. Ks. 

Skorupki - Orla. 

Skwer T. 

Nowakowskiego 

przy Centrum 

Zdrowia i Kultury 

Araszkiewicz 

między ul. Ks. 

Skorupki - Orla. 

200000 Modernizacja murów i schodów na skwerze Tadeusza 

Nowakowskiego. Modernizacja do kwoty. 

144 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Parking wraz z 

rewitalizacją zielonego 

skweru na dz. 16/31 

przy ul. Baczyńskiego 

Teren między 

ul. 

Baczyńskiego, 

blokiem nr 13 

Teren projektu 

znajduje się 

między ul. 

Baczyńskiego i 

140000 Projekt ma zakładać uporządkowanie i zagospodarowanie 

terenu w powyższej lokalizacji. W południowej części działki 

planuje się wybudowanie parkingu na max -20 miejsc 

postojowych (nawiązując do obok, niedawno 
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13. na tej ulicy i 

wieżowcem nr 

39 przy ul. 

Sandomierskiej

. 

blokami 

mieszkalnymi o 

adresach 

Baczyńskiego nr 

13,Sandomierska 

39, na północ od 

sklepu 

osiedlowego 

„Trojan-Żubr”.  Na 

działce 16/31 

wybudowanego parkingu prywatnego. Północną część 

parkową (skwer)  bliżej bloku mieszkalnego przy ul. 

Sandomierskiej 39, zrewitalizować – w tym zaprojektować: 

przebudowę ścieżek i chodników , wykonać nasadzenia 

roślinności tłumiącej hałas i smog,  dodatkowe śmietniki i 

kwietniki wieloletnie. 

145 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Budowa pieszo-jezdni 

na ul. Chmurnej. 

Ul. Chmurna od 

Siedleckiej do 

Byszewskiej. 

Czyżkówko 314966 Pieszo-jezdnia połączy utwardzone części Chmurnej, 

Siedleckiej i Byszewskiej. 

Wymieniony fragment ulicy Chmurnej, funkcjonuje jako 

droga od 1818 r. Stanowi najkrótsze połączenie tej części 

Czyżkówka  

z przystankami autobusowymi przy ulicach Nad Torem, 

Wiejskiej i Deszczowej. Korzysta z niej wielu mieszkańców 

przyległych 

ulic i klientów znajdujących się przy nich firm. 

146 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wymiana chodników na 

ul żółwińskiej  3  , 3A,  

3B ,3C oraz utwardzenie 

nawierzchni  ulicy 

Żółwińska 3 ul żółwińska  3 50000 Ułożenie nowych chodników  z kostki  na ul. Żółwińskiej  , 

oraz Utwardzenie płytami 

ażurowymi ulicy 

147 Osiedlowy Szwed

erowo 

Studnia oligoceńska Park im. Jana 

Henryka 

Dąbrowskiego 

lub ul. Nowa 

działka 26/5 - 

np. Park im. Jana 

Henryka 

Dąbrowskiego 

80000 Studnia oligoceńska wiercona do głębokości pokładów 

zdrowej wody, kilkaset metrów, mały budynek ok.15m2 ,  5-

7 stanowisk z kranami, pompa; dostępna dla wszystkich 

chętnych do picia świeżutkiej czystej wody którzy z 
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plac 

rekreacyjny 

pojemnikiem ok. 1-5 litrów  (w Warszawie jest kilka) 

148 Osiedlowy Górzys

kowo 

Utworzenie progu 

zwalniającego na ul. Ks. 

I. Skorupki 

ul. Ks. I. 

Skorupki na 

wysokości 

nieruchomości 

nr 84-86 

ul. Ks. I. Skorupki 

na wysokości 

nieruchomości nr 

84-86 

10000 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności 

pieszych. Ulica ma bardzo długi prosty odcinek -kierowcy 

znacznie przekraczają dozwoloną prędkość,co stanowi 

ogromne niebezpieczeństwo. Ta część osiedla  znacznie się  

rozrosła w przeciągu ostatnich kilku lat, a ruch 

samochodowy istotnie zwiększył się. Mieszkańcom zależy na 

bezpiecznym poruszaniu się w jego obrębie. Droga prowadzi 

do szkoły, przedszkola, przychodni, a także do szkoły j. 

angielskiego, do której przekroczenie jezdni jest trudne 

149 Osiedlowy Górzys

kowo 

Budowa chodnika z 

kostki brukowej wzdłuż  

ul. Ks. I. Skorupki 

Od 

skrzyżowania 

ul. Grobla z ul. 

Ks. I. Skorupki 

do numeru 

nieruchomości 

86 

Od skrzyżowania 

ul. Grobla z ul. Ks. 

I. Skorupki , wzdłuż 

ul. Ks. I. Skorupki, 

aż do numeru 

nieruchomości nr 

86, gdzie aktualnie 

nie ma chodnika 

70000 budowa chodnika w miejscu gdzie aktualnie chodnika nie ma 

wcale, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz poprawi komfort ruchu pieszego, a także 

wygląd tej części osiedla. Aktualnie po opadach 

deszczu/śniegu tworzące się kałuże nie pozwalają na 

pokonanie drogi tą stroną ulicy, co jest znacznym 

utrudnieniem. 

150 Osiedlowy Wyżyn

y 

Park Kieszonkowy teren zielony 

skrzyżowanie 

ulic 

Magnuszewski

ej i Glinki 

Działka  1/11, 

Obręb 0478 

400000 obecnie w miejscu tym znajduje się byle jaki trawnik i 

wydeptane ścieżki dla pieszych, w niedzielę służy jako 

parking dla klientów giełdy na "Chemiku" ; 

teren ogrodzić niskim płotkiem, postawić kilka stylowych 

lamp, wytyczyć ścieżki z ławkami i koszami na śmieci, 

posadzić rośliny, położyć nowy trawnik i ten teren może stać 

się wizytówką Naszego osiedla. 



Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

151 Osiedlowy Bartod

zieje 

Naprawienie dostępu 

do lasu dla 

mieszkańców osiedla 

Bartodzieje. 

Końcowy 

odcinek ul. 

Morskiej od ul. 

Inwalidów do 

Lasu 

Gdańskiego. 

Końcowy odcinek 

ul. Morskiej od ul. 

Inwalidów do Lasu 

Gdańskiego. 

200000 Wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Morskiej 

od ul. Inwalidów do Lasu Gdańskiego (300 - 400m) ułatwi 

mieszkańcom osiedla Bartodzieje dostęp do lasu. Aktualnie 

po deszczach trzeba brodzić w czarnym błocie, aby dojść, czy 

dojechać rowerem do lasu. 

Sąsiednie Osiedle Leśne ma komfortowe warunki dostępu do 

tego samego lasu, a mieszkańcy Bartodziejów muszą 

wykazywać się wielkim hartem ducha i zdrowia, aby dotrzeć 

do lasu. Gdy PKP zagrodziło część  ul. Morskiej ubyło 

spacerujących. 

152 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Dolina Śmierci - ścieżka 

dydaktyczna 

Fordońska 

Dolina Śmierci - 

fragmenty 

będące we 

włądaniu 

miasta 

Fordon - Dolina 

Śmierci 

37000 Ustawienie 6-ciu tablic informacyjnych o wydarzeniach 

mających miejsce w Dolinie Śmierci jesienią 1939 roku oraz 

ustawienie dodatkowych koszy na śmieci (10 szt.) i kilku 

ławek (6 sztuk). 

153 Osiedlowy Bydgo

szcz 

Wschó

d - 

Siernie

czek 

Łąka kwiatowa przy 

Wyścigowej 

teren pomiędzy 

pętlą 

tramwajową 

przy ul. 

Wyścigowej, a 

stacją paliw 

Bydgoszcz Wschód 8000 Stworzenie łąki kwiatowej wraz z postawieniem miejskiego 

ula na nieużytkowanym terenie przy pętli tramwajowej 

Wyścigowa 

154 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Pomnik fordońskiej 

wiewiórki 

skraj terenu 

leśnego przy 

pętli 

tramwajowej 

Przylesie 

Pętla Przylesie 4000 Ustawienie niewielkiego pomnika fordońskiej wiewiórki - 

znanej m.in. dzięki społeczności tworzącej Fordon na co 

dzień. W ten sposób można wykorzystać lokalne emocje 

patriotyczne - kreując lokalne symbole, i połączyć ją z 

edukacją ekologiczną. 
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155 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Postawienie ławek Okolice Ronda 

Maczka 

Okolice Ronda 

Maczka 

100000 Postawienie ławek z oparciami w okolicy Ronda Maczka, 

ławki wykonaliby studenci wzornictwa UTP 

156 Osiedlowy Flisy Doposażenie placu 

zabaw, stworzenie placu 

do streetworkingu 

ulica Mińska ulica Mińska 70000 Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Mińskie, 

stworzenie placu do streetworkingu 

157 Osiedlowy Piaski Punkt widokowy Mochelska 

okolice 

stadionu 

Mochelska okolice 

stadionu 

98000 Wykonanie punktu widokowego wraz z ławkami i lunetami 

158 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Nowa wiata 

przystankowa na pętli 

Rekinowa, 

zaprojektowana przez 

studentów Wzornictwa 

UTP 

pętla 

autobusowa, 

skrzyżowanie 

ulic  Rekinowej 

i Kolbego 

pętla autobusowa, 

skrzyżowanie ulic  

Rekinowej i 

Kolbego 

50.000 Stara  wiata  przystankowa  jest  zniszczona i bardzo brzydka.  

Nowa  wiata powinna być większa i powinna mieć  więcej 

miejsc  siedzących. W załącznikach  zdjęcia starej wiaty i  

propozycja  nowej wiaty.  Załączniki (kliknij) 

159 Osiedlowy Bartod

zieje 

Ogrodzenie miasteczka 

rowerowego przy 

Balatonie 

Miasteczko 

rowerowe przy 

Balatonie 

Miasteczko 

rowerowe przy 

Balatonie 

120000 Ogrodzenie miasteczka rowerowego płotem z siatki (wzorem 

ogrodzenia może być siatka dookoła miasteczka 

rowerowego w Myślęcinku lub ogrodzenie wybiegu dla 

psów) i  oznakowanie ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW. W 

miasteczku rowerowym dochodzi do niebezpiecznych 

sytuacji ze zwierzętami. Psy bez smyczy podbiegają pod 

rowery i hulajnogi jeżdżących dzieci. Ulica Ceramiczna przy 

miasteczku będzie drogą dojazdową do nowego bloku 

Arkady, dlatego też należy zadbać o bezpieczeństwo małych 

rowerzystów. 

160 Osiedlowy Bartod

zieje 

Zasadzenie kilku drzew 

przy ławkach w 

Park Balaton Park Balaton 30000 Zasadzenie kilku dużych drzew przy ławkach w miasteczku 

rowerowym i ławkach przy placu zabaw nad Balatonem. 

https://drive.google.com/open?id=1CnWyBPX2bJ07qA3orpMUCJgVwwWOThrz
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miasteczku rowerowym 

i ławkach przy placu 

zabaw nad Balatonem 

Wycięto wiele drzew dających cień odpoczywającym 

mieszkańcom. W słoneczny dzień nie można usiąść w cieniu. 

161 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Budowa chodnika 

wzdłuż ulicy Szmańdy 

wraz z doświetleniem 

lampami LED 

Ulica Edwarda 

Szmańdy 

Między Żnińską a 

Karolewską 

100000 Proponuje zbudować chodnik oraz lampu doświetlające led 

wzdłuż ulicy Szmańdy między Żnińską a Karolewską - obecnie 

jest ciemno - dużo ludzi z okolicy spaceruje z psami 

162 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Budowa chodnika 

wzdłuż ulicy Pod Skarpą 

Pod Skarpą od 

Matki Teresy z 

Kalkuty aż do 

Korfantego 

Pod Skarpą od 

Matki Teresy z 

Kalkuty aż do 

Korfantego (400m) 

250000 Budowa chodnika/ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Pod 

Skarpą od M.Teresy z Kalkuty do Korfantego umożliwi 

dostęp mieszkańców osiedla Pod Skarpą do ciągów 

komunikacyjnych na w.w. ulicach. W tej chwili nie ma 

połączenia pieszego w tym rejonie 

163 Osiedlowy Okole Projekt  plaża -  Świat 

bez granic - " Karaibskie 

wakacje na Okolu". 

ul. Graniczna 

12,  85-201 

Bydgoszcz 

teren 

Specjalnego 

Ośrodka 

Szkolno - 

Wychowawcze

go nr 3 

Teren Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego 

nr 3, ul. Graniczna 

12 

100000 Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu na piaszczystej plaży. Zaaranżowanie 

przestrzeni na podobieństwo plaży ma sprzyjać  chęci 

odpoczynku zarówno dla starszych i młodszych  

mieszkańców osiedla jak również  rodzin z dziećmi. 

Stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci  z 

niepełnosprawnością intelektualną ma na celu integrację 

różnych środowisk i wzrost tolerancji dla odmienności. 

164 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Dwie sygnalizacje 

świetlne przy 

skrzyżowaniach 

Kruszyńska/Puszczykow

a i Kolbego/Rekinowa. 

Ulica 

Kruszyńska/Pus

zczykowa i 

Kolbego/Rekin

owa. 

Skrzyżowanie 

Kruszyńska/Puszcz

ykowa i 

Kolbego/Rekinowa

. 

150000 Celem projektu jest zwiększenia bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych. Ze skrzyżowania 

Kruszyńska/Puszczykowa korzystają dzieci i młodzież udająca 

się do czterech przedszkoli, Szkoły Podstawowej i LO które są 

w jej pobliżu, a także mieszkańcy udający się do kościoła przy 

ul. Kolbego i na przystanek autobusowy nr 77. Natomiast ze 
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

skrzyżowania Kolbego/Rekinowa korzystają dzieci i młodzież 

udająca się do SP nr 64, przedszkoli a także mieszkańcy do 

kościoła przy ul.: Atolowej i na A  61 i 71. 

165 Osiedlowy Piaski Rewitalizacja skweru 

przy ul.Bladzimskiej 

obok posesji nr.25 

PIASKI 

ul.Bladzimska 

przy posesji nr. 

25 

PIASKI 98365 Rekultywacja terenów zielonych. Nasadzenia krzewów 

ozdobnych. Postawienie kilku lawek. Oświetlenie terenu. 

Skwer nie jest duży także mozna pożytecznie wykorzystać 

określoną kwotę z budzetu. Mozna też w tym miejscu 

stworzyć plac zabaw dla majmlodszych 

166 Osiedlowy Łęgno

wo 

likwidacja pralni-

suszarni.. 

Żółwińska..3-

3C 

samodzielny 

budynek 

60000 1.Likwidacja starego boksu śmietnikowego 

2.Wybudowanie z wykorzystaniem 

podpiwniczenia"suszarni"nowej zadaszonej wiaty 

śmietnikowej na 6 dużych pojemników. 

3.przykład.......nowa wiata na osiedlu Wyżyny. 

167 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Bydgoska Rodzinna 

Strzelnica Sportowo-

Proobronna 

Jasieniecka lub 

wzgórza 

Fordońskie 

Działka 6/5 Obręb 

0244 lub 

Działka 2/5 Obręb 

0396 

450000 Projekt zakłada budowę odkrytej Bydgoskiej Rodzinnej 

Strzelnicy Sportowo-Proobronnej ogólnego dostępu. Dostęp 

nieograniczony miałyby osoby z własną bronią: klasy 

mundurowe,osoby z licencją sportową, kolekcjonerską, do 

ochrony osobistej, co celów łowieckich, służby mundurowe 

po służbie. Docelowo powstałby Bydgoski Społeczny Klub 

Strzelecki który umożliwiałby odbywanie trening 

strzeleckiego z jednym z zarejestrowanych Prowadzących 

Strzelanie lub Instruktorem Strzelectwa z Bydgoszczy. 

Załączniki (kliknij) 

168 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Bydgoska Rodzinna 

Strzelnica Sportowo-

Proobronna 

15 Dywizji 

Piechoty 

Wielkopolskiej 

lub  

Działka 6/5 Obręb 

0211 

Działka 5/4 Obręb 

0211 

420000 Projekt zakłada budowę odkrytej Bydgoskiej Rodzinnej 

Strzelnicy Sportowo-Proobronnej ogólnego dostępu. Dostęp 

nieograniczony miałyby osoby z własną bronią: klasy 

mundurowe,osoby z licencją sportową, kolekcjonerską, do 

https://drive.google.com/open?id=1regmHXKKBjNE1g0r2zrpATuESNGCQKmn
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Solna lub 

Sandomierska 

lub  

Mokra 

Działka 1/4 Obręb 

0211 

Działka 2/44 Obręb 

0131 

Działka 1/36 Obręb 

0213 

Działka 2/53 Obręb 

0131 

ochrony osobistej, co celów łowieckich, służby mundurowe 

po służbie. Docelowo powstałby Bydgoski Społeczny Klub 

Strzelecki który umożliwiałby odbywanie trening 

strzeleckiego z jednym z zarejestrowanych Prowadzących 

Strzelanie lub Instruktorem Strzelectwa z Bydgoszczy. 

Załączniki (kliknij) 

169 Osiedlowy Wyżyn

y 

Bydgoska Rodzinna 

Strzelnica Sportowo-

Proobronna 

Solna Działka 36/1 Obręb 

0187 

445000 Projekt zakłada budowę odkrytej Bydgoskiej Rodzinnej 

Strzelnicy Sportowo-Proobronnej ogólnego dostępu. Dostęp 

nieograniczony miałyby osoby z własną bronią: klasy 

mundurowe,osoby z licencją sportową, kolekcjonerską, do 

ochrony osobistej, co celów łowieckich, służby mundurowe 

po służbie. Docelowo powstałby Bydgoski Społeczny Klub 

Strzelecki który umożliwiałby odbywanie trening 

strzeleckiego z jednym z zarejestrowanych Prowadzących 

Strzelanie lub Instruktorem Strzelectwa z Bydgoszczy. 

Załączniki (kliknij) 

170 Osiedlowy Okole Mały wybieg dla psów Łokietka 48-52 Obręb 0079 15000 - ogrodzenie terenu mocną siatką 

- zamontowanie podwójnej bramki 

- wycięcie nadmiaru zakrzewienia 

- ustawienie dyspenserów woreczków na psie odchody 

- ustawienie pojemnika na odpady 

- zamontowanie ławeczki dla właścicieli zwierząt 

- ustawienie tablicy informacyjnej oraz regulaminu 

użytkowania 

171 Osiedlowy Okole Mały wybieg dla psów Królowej Teren zielony 

niezagospodarowa

18000 - uprzątnięcie terenu 

- ogrodzenie terenu płotem i montaż jednej podwójnej 

https://drive.google.com/open?id=1KJNepS-U7VhTk4kvNd2H0n78Vx9ltYKI
https://drive.google.com/open?id=1Wo7RLthLagkirZWGDx7G4SuqpWZvNZuJ
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Jadwigi 1a ny przy ul. 

Królowej Jadwigi 

1a 

Obręb 0082 

Działka 56/3; 55/1 

bramki (tak zwane bezpieczne wejście) - montaż oświetlenia 

celem umożliwienia korzystania z placu po zmroku - montaż 

monitoringu celem kontrolowania właściwego użytkowania, 

tj. m.in. kontrolowanie, czy placu nie zajmują osoby 

bezdomne spożywające alkohol - ustawienie dyspenserów 

do woreczków na psie nieczystości - ustawienie pojemnika 

na odpady oraz ławki dla właścicieli psów - teren nie 

wymaga wycinki drzew czy krzewów Załączniki (kliknij) 

172 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Przyjazny Stary Port Ulica Stary Port 

(odcinek od ul. 

Mostowej do 

ul. Pocztowej) 

Ulica Stary Port 

(odcinek od ul. 

Mostowej do ul. 

Pocztowej) 

100000 Przystosowanie reprezentacyjnego odcinka ulicy do funkcji 

deptaka spacerowego z ekspozycją widoku na spichrze i Rybi 

Rynek, poprawa jakości przestrzeni Starego Miasta. 

- likwidacja parkingu na w.w. odcinku- wzbogacenie ciągu 

pieszego o ławki, kwietniki oraz inne elementy małej 

architektury zaprojektowane przez studentów wzornictwa 

UTP- ustawienie tablicy informacyjnej opisującej obiekty 

architektoniczne widoczne po drugiej stronie Brdy- 

pozostawienie miejsca na montaż ogródków 

gastronomicznych 

173 Osiedlowy Bartod

zieje 

Silownia dla doroslych 

na swieżym powietrzu. 

Pomiedzy 

blokami 4-6 

przy ulicy 

Morskiej. 

Srodkowe  

zielone miejsce 

Bartodzieje 100000 Wolny Dostep mieszkancow do silowni. 

174 Mały projekt 

społeczny 

 Wytyczenie szlaków do 

Nordic 

Walking/Trekingu wraz 

ze stworzeniem aplikacji 

Osiedle 

Tatrzańskie w 

pobliżu 

budowanego 

Działka 142/3 jako 

punkt startowy 

szlaków które 

przebiegać będą 

46000 Wytyczenie szlaków o różnym stopniu trudności które 

rozpoczynałyby się w okolicy realizowanej Łąki Miejskiej i 

Basenu przy SP 67. Dodatkowo stworzona zostałby aplikacja 

która posiadałby wgrane mapy wytyczonych tras, 

https://drive.google.com/open?id=1S8PoPsobprBCnor-9PGd7txcMmUiURDP
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e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

mobilnej. basenu i Łąki 

Miejskiej ul. 

Jarużyńska 

wzdłuż całego 

pasma górek 

Fordońskich 

przedstawiałaby trasę, czas przejścia, tępo, przewyższenia. 

Dodatkowo atutem była by możliwość rywalizacji między 

użytkownikami którzy pokonywali by trasy regularnie.  W 

ramach projektu przewidziany jest instruktaż Nordic 

Walkingu raz w tygodniu po 2 godziny przez pół roku 

175 Osiedlowy Okole Miejsca parkingowe 

przy ul. Granicznej 

ul. Graniczna 

od 21 do 25  ( 

od ul. Śląskiej 

do ul. Łokietka) 

prawa strona 

Cała długość 

odcinka ul 

Granicznej od ul. 

Śląskiej do ul. 

Łokietka -prawa 

strona 

231880 Budowa miejsc parkingowych (prostopadły -skos) do jezdni 

ul. Granicznej na wskazanym odcinku 

176 Osiedlowy Okole Mała architektura nad 

Starym Kanałem 

Bydgoskim 

Stary Kanał 

Bydgoski skwer 

na 

przedłużeniu 

ul. Kanałowej i 

Staroszkolnej 

Stary Kanał 

Bydgoski skwer 

nad kanałem przy 

schodach na  

przedłużeniu ul. 

Kanałowej i 

Staroszkolnej 

231880 Budowa palców wyposażonych małą architekturę : stoły do 

gry w szachy , stoły do gry w piłkarzyki , stoły do gry w 

tenisa, ławki. 

177 Osiedlowy Okole Budowa miejsc 

parkingowych 

(poprzeczno-skośnych) 

na ul. Jackowskiego 

Budowa miejsc 

parkingowych 

(poprzeczno-

skośnych) na 

ul. 

Jackowskiego 

od ul. Śląskiej 

do ul.Łokietka 

Budowa miejsc 

parkingowych 

wraz z remontem 

chodnika  

(poprzeczno-

skośnych) na ul. 

Jackowskiego na 

całej długości od 

ul. Śląskiej do ul. 

Łokietka -lewa 

231880 Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem chodnika 

(poprzeczno-skośnych) na ul. Jackowskiego na całej długości 

od ul. Śląskiej do ul. Łokietka -lewa strona pozwoli na 

uporządkowanie parkujących samochodów we wskazanej 

lokalizacji oraz poprawi estetykę ulicy. 
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 
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strona 

178 Mały projekt 

społeczny 

 Monitoring Śląska 7 ul. Śląska 7 , 

chodnik przed 

szkołą 

Podstawowa nr 10 

46000 Budowa monitoringu ,bezpieczeństwo dzieci - całej 

społeczności szkolonej 

179 Mały projekt 

społeczny 

 Tablice dydaktyczne -

Stary Kanał Bydgoski 

Planty Starego 

Kanału 

Bydgoskiego 

Stary Kanał 

Bydgoski na 

odcinku od Ronda 

Grunwaldzkiego 

do ul. 

Bronikowskiego 

46380 Wykonanie  i umieszczenie 15 tablic  dydaktycznych  na 

stelażu na wskazanym odcinku opisujących historie Kanału 

Bydgoskiego . 

180 Mały projekt 

społeczny 

 Rowery wodne nad  

Stary Kanał Bydgoski 

Centrum 

Edukacji i 

Muzeum 

Kanału  

Bydgoskiego ul. 

Staroszkolna 

10 

Centrum Edukacji i 

Muzeum Kanału  

Bydgoskiego ul. 

Staroszkolna 10 

46380 Zakup  8 rowerów wodnych na wyposażenie 

rewitalizowanego budynku na cele społeczne -  Centrum 

Edukacji i Muzeum Kanału  Bydgoskiego ul. Staroszkolna 10 

181 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Ogród sensoryczny dla 

osób ze spektrum 

autyzmu 

Plac zabaw 

przy Zespole 

Szkół nr 29 w 

Bydgoszczy, ul. 

Słoneczna 26 

nr działki: 86, nr 

obrębu 55, 

120000 Przedmiotem pracy jest projekt ogrodu sensorycznego dla 

osób dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

ze spektrum autyzmu. Obejmuje urozmaicenie nawierzchni 

oraz wprowadzenie licznych elementów małej architektury, 

by umożliwić prowadzenie terapii sensorycznej na otwartej 

przestrzeni i będzie też tworzyć spójną całość z siłownią na 

powietrzu, z której korzystają mieszkańcy osiedla. Załączniki 

(kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1-vk9vA7zJi7LadVsIfUXRC9EUAqrdPb9
https://drive.google.com/open?id=1-vk9vA7zJi7LadVsIfUXRC9EUAqrdPb9
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

182 Osiedlowy Okole Projekt plaża - Świat bez 

granic - " Karaibskie 

wakacje na Okolu". 

Teren 

Specjalnego 

Ośrodka 

Szkolno - 

Wychowawcze

go 

nr 3, ul. 

Graniczna 12 

Teren Specjalnego 

Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego 

nr 3, ul. Graniczna 

100000 Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu na piaszczystej plaży. Zaaranżowanie 

przestrzeni na podobieństwo plaży ma sprzyjać chęci 

odpoczynku zarówno dla starszych i młodszych 

mieszkańców osiedla jak również rodzin z dziećmi. 

Stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną ma na celu integrację 

różnych środowisk i wzrost tolerancji dla odmienności. 

183 Osiedlowy Okole Projekt plaża - Świat 

bez granic - " Karaibskie 

wakacje na Okolu". 

ul. Graniczna 

12, 85-201 

Bydgoszcz 

teren 

Specjalnego 

Ośrodka 

Szkolno - 

Wychowawcze 

go nr 3 

Teren Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego 

nr 3, ul. Graniczna 

12 

100000 Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu na piaszczystej plaży. Zaaranżowanie 

przestrzeni na podobieństwo plaży ma sprzyjać chęci 

odpoczynku zarówno dla starszych i młodszych 

mieszkańców osiedla jak również rodzin z dziećmi. 

Stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną ma na celu integrację 

różnych środowisk i wzrost tolerancji dla odmienności. 

184 Osiedlowy Okole Projekt plaża - Świat 

bez granic - " Karaibskie 

wakacje na Okolu". 

ul. Graniczna 

12, 85-201 

Bydgoszcz 

teren 

Specjalnego 

Ośrodka 

Szkolno - 

Wychowawcze 

go nr 3 

Teren Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego 

nr 3, ul. Graniczna 

12 

100000 Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu na piaszczystej plaży. Zaaranżowanie 

przestrzeni na podobieństwo plaży ma sprzyjać chęci 

odpoczynku zarówno dla starszych i młodszych 

mieszkańców osiedla jak również rodzin z dziećmi. 

Stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną ma na celu integrację 

różnych środowisk i wzrost tolerancji dla odmienności. 

185 Osiedlowy Bartod Chodnik nad Brdą Odcinek nad 

Brdą od Mosta 

Odcinek nad Brdą 

od Mosta 

200 Wymiana pękniętego asfaltu na kostkę brukową, stworzenie 
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

zieje Kazimierza 

Wielkiego do 

ul. Mostowej 

Kazimierza 

Wielkiego do ul. 

Mostowej 

ścieżki rowerowej 

186 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Stworzenie stacji dla 

roweru miejskiego 

Ul. Nakielska 

Żywiecka m.in 

ul. Nakielska -

Żywiecka 

1000 stworzenie stacji roweru miejskiego 

187 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

wyświetlacze na 

przystankach 

informujące o czasie 

odjazdu autobusów 

ul. Nakielska 

Żywiecka 

wyświetlacze 

na 

przystankach 

informujące o 

czasie odjazdu 

autobusów 

wyświetlacze na 

przystankach 

informujące o 

czasie odjazdu 

autobusów 

50000 wyświetlacze na przystankach informujące o czasie odjazdu 

autobusów 

188 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Opóźnienie lini 62z 

uwagi na brak 

połączenia ok godziny 

7.15 na przystanku 

Wilczak w kierunku 

Belmy 

Wilczak Wilczak w 

kierunku Belmy 

0 Wilczak 

189 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Rewitalizacja palcu 

zabaw przy Orliku - 

dobudowanie strefy 

malucha. 

Plac Zabaw 

przy Orliku 

pomiędzy ul. 

Pod Reglami a 

Jarużyńska 

Działka 142/3 

Obręb 0406 

220000 Projekt zakłada odnowienie obecnych urządzeń, wykonanie 

w przedniej części placu nawierzchni bezpiecznej, zakup i 

montaż urządzeń dla dzieci od 1-3 lat tzw. "Strefa malucha", 

wykonanie kilku nasadzeń w pobliżu ławek oraz huśtawki , 

aby w przyszłości dawały cień. 

190 Osiedlowy Tatrza Nowa siłownia Orlik pomiędzy Działka nr. 142/3 220000 Wymiana obecnych niesprawnych urządzeń na siłowni, która 
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

ńskie zewnętrzna na Orliku  - 

wymiana niesprawnych 

urządzeń. 

ul. Pod Reglami 

a ul. Jaruzyńska 

obręb 0406 postała w 2013 roku, od tego czasu nie można z niej 

normalnie korzystać. Projekt zakłada demontaż obecnego 

wyposażenia, zakup i montaż nowego. Nowa siłownia 

składać się będzie z 5-6 pylonów, na których będą 

umieszczone po 3 urządzenia. Pozostały plac można 

przeznaczyć na boisko do gry w bulle lub Molkky. 

191 Mały projekt 

społeczny 

 Rolkowisko na ulicach 

Bartodziejów 

Ul. 

Głowackiego 

lub 

Skłodowskiej-

Curie (wybrane 

odcinki) 

Wstępne 

propozycje 

lokalizacji to: 

Głowackiego (od 

Gajowej do 

Bałtyckiej) lub 

Skłodowskiej-Curie 

(od Bałtyckiej do 

Kijowskiej lub od 

Gajowej do 

Bałtyckiej). 

46380 Umożliwienie w okresie letnim, w niedzielę jazdy na rolkach 

na jednej z ulic Bartodziejów.  W trakcie rolkowiska mogą 

być zorganizowane zawody w jeździe na rolkach dla dzieci i 

młodzieży (np. slalom itp.). Na jednym odcinku można 

urządzić plac malowania kredą na ulicy dla dzieci. 

 

W przygotowanie rolkowiska można włączyć osoby 

zajmujące się jazdą na rolkach (w Bydgoszczy są takie kluby). 

 

Wymagane jest zamknięcie ulicy na kilkusetmetrowym 

odcinku na kilka godzin w dzień wolny od pracy. 

192 Osiedlowy Bartod

zieje 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych w drodze nad 

Balaton 

Skrzyżowania:  

Bałtycka/Uzna

mska/Darłowsk

a, 

Polanka/Uzna

mska, 

Polanka/Swarz

ewska 

Skrzyżowania:  

Bałtycka/Uznamsk

a/Darłowska, 

Polanka/Uznamska

, 

Polanka/Swarzews

ka + plus chodnik 

wzdłuż ul. Polanka 

(do wejścia nad 

Balaton) 

230000 Wykonanie wyniesionych, oznaczonych skrzyżowań z 

przejściami dla pieszych w 3 miejscach na trasach spacerów z 

osiedla Bartodzieje nad Balaton. Skrzyżowania wyniesione 

poprawiają bezpieczeństwo oraz wygodę korzystania z nich 

przez pieszych, osoby z wózkami i osoby niepełnosprawne. 

Umożliwione zostanie przechodzenie przez jezdnię bliżej 

samych skrzyżowań (tj. krótsza droga dla pieszych). 

Dodatkowo kawałek chodnika w okolicy 

Swarzewska/Polanka. Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1JZagpd9OopwHycmB9mutByRgopcl8jBY
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193 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Modernizacja chodnika 

wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Wolnej 

ul. Wolna na 

wysokości 

budynków 

Osiedlowa 16, 

Wolna 4 

Stary Fordon - 

Chodnik oraz 

przyległy teren do 

ulicy Wolnej oraz 

przy wiacie 

śmietnikowej od 

południowej 

strony budynków 

Osiedlowa 16 i 

Wolna 4 

150000 Modernizacja chodnika poprzez położenie asfaltu lub kostki 

polbruk wzdłuż ul. Wolnej (strona pn) na wysokości 

budynków Osiedlowa 16 i Wolna 4 o długości ok 100 m  z 

wjazdem na pieszojezdnię między budynkami oraz 

uzupełnieniem chodniczka otaczającego budynek Osiedlowa 

16 od strony zach.; wytyczenie i wybudowanie miejsc 

parkingowych (powiększenie dot. zatoki) utwardzenie 

miejsca przy wiacie śmietnikowej od strony zach. kostką 

polbruk pod pojemniki segregacji; dostępność dla wszystkich 

mieszkańców Załączniki (kliknij) 

194 Osiedlowy Bydgo

szcz 

Wschó

d - 

Siernie

czek 

Rozbudowa istniejącego 

placu zabaw wraz z 

likwidacja śmietników 

Bydgoszcz plac 

między ulica 

Płońska a 

Żyrardowska 

48000 

Bydgoszcz ul. 

Płońska 

48000 Doposażenie istniejącego placu zabaw. Likwidacja i 

przeniesienie z dala od miejsca zabaw śmietników i 

kontenerów 

195 Mały projekt 

społeczny 

 Wycieczki integracyjne 

dla mieszkańców 

osiedla osób starszych 

samotnych oraz dzieci 

Ciechocinek lub 

Inowrocław 

Poza miejscem 

zamieszkania 

46380 Integracja mieszkańców i nawiązanie bliższych kontaktów 

osób starszych samotnych z dziećmi najbardziej 

potrzebującymi wsparcia i bliższych kontaktów z dorosłymi 

196 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Monitoring gazów 

złowonnych przy 

oczyszczalni ścieków 

Kapuściska w Łęgnowie. 

Czujniki gazu 

przy ul. 

Toruńskiej 185, 

ul. Wypaleniska 

11,  ul. 

Hutnicza 49. 

Wyświetlacz 

informacyjny oraz 

rejestrator ul. 

Toruńska 185 

61000 Na tablicy będzie wyświetlane aktualne stężenie gazów 

złowonnych np. jak siarkowodór i innych pochodzących ze 

ścieków przemysłowych i komunalnych. Rejestrator danych 

powinien znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu biura 

Rady Osiedla. Wyświetlacz z danymi powinien być 

umieszczony na ścianie świetlicy przy ul 

 Toruńskiej 185 

https://drive.google.com/open?id=1pzS4MaTPeKLLpFL7HA97GTs7aAIqOyU2
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197 Osiedlowy Bartod

zieje 

Łąka kwietna na 

Wyszyńskiego - na pasie 

zieleni pomiędzy 

jezdniami 

Aleje Kardynała 

Wyszyńskiego 

w pasie zieleni 

pomiędzy 

jezdniami. 

Szeroki pas zieleni 

pomiędzy 

jezdniami w 

okolicy Ronda 

Fordońskiego oraz 

pomiędzy Rondem 

Skrzetuskim a 

Powstańców 

Wielkopolskich. 

Powierzchnia 

około 8000 m2. 

100000 Wykonanie łąki kwietnej na pasie Alei Kardynała 

Wyszyńskiego. Łąka jest alternatywą dla miejskich 

trawników. Stanie się także domem dla setek różnych 

owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając 

kolorami i zapachem. Dodatkowo będzie pochłaniać 

zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Będzie to piękne miejsce wjazdowe na osiedle. 

Łąki nie muszą być koszone często (2 razy w roku).  

Pozostawiony zostanie pas o szerokości 2m od jezdni dla 

niskiej trawy - w celu dobrej widoczności pojazdów. 

Załączniki (kliknij) 

198 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Piękna aleja 

Noakowskiego 

ul. Al. St. 

Noakowskiego 

Teren zielony przy 

ul. St. 

Noakowskiego 

422239 odnowienie Al. St. Noakowskiego zadanie obejmowałoby 

nowe nasadzenia drzew, krzewów i łąk kwiatowych. 

Dodatkowo montaż małej architektury, ławki studentów 

wzornictwa UTP (różne rodzaje) stoliki do gry w szachy, 

warcaby, kosze na śmieci, podajniki, urządzenia 

rekreacyjne(rowerek, orbitrek, instalacja mgiełki wodnej. 

199 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Renowacja środkowej 

części schodów 

prowadzących od ul. 

śliwińskiego 1-3 do ul. 

Nowotoruńskiej 

Śliwińskiego 1-

3 do 

Nowotoruńskie

j 

j.w. 422239 wykonanie renowacji środkowej części schodów 

prowadzących do szkoły i przedszkola na Zaciszu. Ilość 

schodów 150 schodów. 

200 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Zmiana nawierzchni na 

placu zabaw 

Plac zabaw 

Stary Fordon 

przy kortach w 

Parku 

j.w. 0 Wymiana nawierzchni na placu zabaw obecnie jest piach 

zanieczyszczony niebezpieczny dla dzieci na nawierzchnię 

bezpieczną gdzie koty nie będą się załatwiać. 

https://drive.google.com/open?id=1Jxo90oH_q6Yn1gu0TrmhnfD2CgqT5Zyj
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201 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Wybieg dla psów Trawnik wzdłuż 

ulicy Staszica 

na skwerze 

podporucznika 

Leszka Białego 

Skwer 

podporucznika 

Leszka Białego 

działka 43/5 obręb 

0167 

120000 Ogrodzony i oświetlony plac, wyposażony w przeszkody dla 

psów (tunel, hopka, slalom, równoważnia). Dodatkowo 

wyposażony w kosze na psie odchody oraz ławki. Podzielony 

na dwie części dla psów małych i oddzielnie dużych. Wejścia 

ze śluzami od strony: 1. Skrzyżowanie Staszica/Reymonta 2. 

Skrzyżowanie Staszica/Markwarta 

202 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa parkingu 

osiedlowego przy ulicy 

Solskiego na terenie 

miejskim 

ul. Solskiego działka nr 143 obr. 

100. Obowiązuje 

tam miejscowy 

plan "Bydgoszcz-

Horodelska"  z 

2005 roku 

1700600 Parking służył będzie zarówno mieszkańcom osiedla 

Szwederowo jak i mieszkańcom całej Bydgoszczy. Parking 

byłby w pełni wyposażony i ogólnodostępny Załączniki 

(kliknij) 

203 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Doposażenie placu 

sportowo-

rekreacyjnego w 

obrębie ulic Chmielna - 

Byszewska - Siedlecka 

Obręb ulic: 

Chmielnej, 

Byszewskiej i 

Siedleckiej; , 

działki nr 55/1, 

55/255/3, 55/4 

obręb 17, KW 

4957, Gmina 

Bydgoszcz 

157483.00 Doposażenie istniejącego  placu sportowo-rekreacyjnego: 

-  o urządzenia siłowni plenerowej wzdłuż ulicy Chmielnej;  

- o urządzenie dla dzieci na istniejącym placu zabaw oraz 

urządzenia edukacyjne; 

- budowa dla młodzieży obiektu do Street 

Workautu/Kalisteniki, 

- dodatkowo stworzenie osiedlowego zieleńca: dosadzenia 

drzew i krzewów, chroniących przed słońcem i wiatrem, 

wyposażenie terenu w ławki z oparciem, stojaki rowerowe. 

204 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Budowa ulicy Chmielnej ulica Chmielna 

na odcinku od 

ulicy Siedleckiej 

do ulicy 

Byszewskiej 

ulica Chmielna 157483.00 Budowa ulicy Chmielnej na odcinku od ulicy Siedleckiej do 

ulicy Byszewskiej z kostki betonowej wraz z chodnikiem. 

Budowa byłaby w zakresie dostępnych środków, w 

szczególności budowa na odcinku drogi gruntowej od ulicy 

Siedleckiej do planowanej do budowy ulicy Łubinowej tj. 

około 100 metrów. Budowa obejmuje budowę ulicy dla 

https://drive.google.com/open?id=1nGo2XHzRsln-W5D9ByZEjK8EuqgIrZyM
https://drive.google.com/open?id=1nGo2XHzRsln-W5D9ByZEjK8EuqgIrZyM
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ruchu lokalnego wraz z chodnikiem dla pieszych, 

oświetleniem i odwodnieniem. 

205 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Przejście dla pieszych 

ma ul. Focha. 

Przejście dla 

pieszych na  

wysokości ul. 

Focha 26/24. 

Przejście dla 

pieszych na  

wysokości ul. 

Focha 26/24. 

300000 Wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 

Okolice Pl. Teatralnego to samo centrum miasta, w którym 

odbywa się intensywny ruch pieszy. Utworzenie przejścia dla 

pieszych znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a 

w szczególności ułatwi dojecie do przystanku  pl. Teatralny. 

Odległość między przejściem dla pieszych przy ul. Gdańskiej 

a przejściem przy moście Solidarności wynosi 350 m. Co 

należy wykonać: sygnalizacje świetlną oraz dodatkowe znaki 

pionowe i poziome. 

206 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Plac zabaw Okolice 

Meysnera z 

Relaksową 

Janowo 5000000 Dzieci w tej okolicy nie mają gdzie się bawić nawet , wiem ze 

to obszar działek ale dzieci tez tu są 

207 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

modernizacja  chodnika, 

zagospodarowanie 

terenu zielonego, nowe 

oświetlenie, 

chodnik wzdłuż 

ul. Zasobnej 

(zaraz za kładką 

w prawo) do 

początku ul. 

Żytniej, 

Teren należący do 

Gminy Bydgoszcz-  

działka 82/6   - 

obręb: 0053 

120000 Modernizacja chodnika poprzez położenie kostki polbruk 

wzdłuż ul. Zasobnej 3 (za kładką Bydgoszcz Błonie, wzdłuż 

torów kolejowych) do początku ul. Żytniej (do skrętu w 

lewo);  zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ul. 

Zasobnej do początku ul. Żytniej (do skrętu w lewo) poprzez 

nasadzenie drzewek ozdobnych, zasianie trawy i posadzenie 

kwiatów; nowe oświetlenie. Poprawi to komfort spaceru 

mieszkańców (w pobliżu jest las) a także bezpieczeństwo 

mieszkańców wracających wieczorem z pracy, pociągu. 

Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=180WbKG7R3lbYAzvzCCXB3CcV0_8oGMz6
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208 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Utwardzenie ulicy oraz  

położenie  chodnika. 

Ulica Dorodna Ul. Dorodna w 

Starym Fordonie 

łącząca ulice 

Bortnowskiego i 

Swobodną. 

400 Utwardzenie drogi ze względu na katastrofalne dziury , 

przejazd autem grozi jego uszkodzeniem. Po deszczu 

przejście ulicą po kostki w wodzie. Budowa chodnika obecny 

to betonowe płyty pozostawione po zakończeniu budowy 

bloku  przy Dorodnej 2 ok. 30 lat temu. Załączniki (kliknij) 

209 Mały projekt 

społeczny 

 butelkomat os. Bartodzieje, 

targowisko 

miejskie lub 

dowolne inne 

miejsce na tym 

osiedlu 

działki nr 76, 77 w 

obr. 197 

46380 butelkomat do skupu butelek plastikowych, podobny jak w 

Krakowie. Różnica między kosztem zakupu i innymi 

niezbędnymi kosztami mogłaby znajdować się w 

butelkomacie celem wydania monet za butelki. Jeśli koszt 

zakupu butelkomatu byłby za duży, żeby umieścić w jego 

wnętrzu gotówkę,  za butelki mogłyby być wydawane 

kupony rabatowe, jednak należałoby zachować opcję 

wydawania gotówki. 

210 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Utworzenie Strefy 

Rekreacyjno - Sportowej 

Osiedle 

Miedzyń - 

Prądy, ulica 

Olszówkowa. 

ulica Olszówkowa. 

Działka nr 58/39 

obr. 0043 

stanowiąca 

własność Gminy 

Bydgoszcz. 

220000 Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej przy ulicy 

Olszówkowej dla mieszkańców osiedla Miedzyń poprzez 

modernizację kortu tenisowego oraz budowę placu zabaw 

dla dzieci i siłowni zewnętrznej. 

211 Mały projekt 

społeczny 

 Budowa chodnika na ul. 

Powstańców Warszawy 

4 przy przejściu dla 

pieszych. 

Budowa 

chodnika przy 

przejściu dla 

pieszych na ul. 

Powstańców 

Warszawy na 

wys. 

ul.Pows.Listopa

Budowa chodnika 

przy przejściu dla 

pieszych na na 

wysokości ul. 

Powstania 

Listopadowego na 

odcinku od 

jednostki 

wojskowej do ul. 

30000 Budowa chodnika na ul. Powstańców Wa-wy przy przejściu 

dla pieszych na wysokości ul. Powstania Listopadowego od 

jednostki wojskowej do ul. Powstańców Wa-wy 4. Zakres 

prac: wyrównanie i uporządkowanie terenu wzdłuż 

ogrodzenia garaży,  położenie kostki brukowej na odcinku 

około 60m i szer2m. Chodnik umożliwi zarówno 

mieszkańcom jak i osobom przyjezdnym swobodny dostęp 

do przejścia dla pieszych, który w chwili obecnej jest 

ograniczony przez nierówny teren, wystające studzienki, 

https://drive.google.com/open?id=1ONoNqsDFOhH0oNQvctkwHr0GujvdhCbG
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dowego Powstańców 

Warszawy 4 

piasek oraz krzaki. Załączniki (kliknij) 

212 Osiedlowy Leśne PARK ROZRYWKI - 

MYŚLĘCINEK - zakup 

nowych urządzeń, 

atrakcji w miejsce 

obecnych - 

przestarzałych 

PARK 

ROZRYWKI - 

MYŚLĘCINEK 

PARK ROZRYWKI - 

MYŚLĘCINEK 

444740 wymiana przestarzałych urządzeń i atrakcji w Parku Rozrywki 

w Myślęcinku (najbardziej awaryjnych, najstarszych) celem 

zachowania bezpieczeństwa korzystania z tych urządzeń - 

dot. m.in. karuzeli, elektrycznych samochodów, kolejki 

górskiej,  lokomotywy z wagonami 

213 Mały projekt 

społeczny 

 budowa placu zabaw, 

urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych 

osiedle 

Bielawy, np. ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

w pobiiżu 

stadionu 

Polonii 

np. dz. 86/7 w obr. 

178 

46380 plac zabaw, urządzenia dla osób niepełnosprawnych 

214 Osiedlowy Bartod

zieje 

Przebudowa ulicy 

oznakowanej jako 

KOSTRZYŃSKA na 

odcinku od Rossmana 

do ul. Skłodowskiej-

Curie 

ulica 

oznakowana 

jako 

KOSTRZYŃSKA 

na odcinku od 

Rossmana do 

ul. 

Skłodowskiej-

Curie 

dz. 72 w obr. 197 406485 przebudowy ulicy na kostkę betonową wraz chodnikami i 

miejscami parkingowymi 

215 Osiedlowy Bartod

zieje 

Zagospodarowanie 

Skweru im. Ludwika 

Skwer im. 

Ludwika 

Zamenhofa - 

działki nr 161/91, 

160/3 obręb 0192 

260000 Skwer stanowi teren spacerowo-wypoczynkowy dla 

mieszkańców osiedla, uczniów technikum oraz osób 

spacerujących z "czteronożnymi przyjaciółmi". Projekt 

https://drive.google.com/open?id=1OouL7oflR-_vEG6jZRb1ht9wTKBlbIdF
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Zamenhofa zlokalizowany 

pomiędzy ul. 

Pestalozziego, 

Zamenhofa, 

Wyszyńskiego 

obejmuje: wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni 

mineralnych lub żwirowych, posadzenie drzew i krzewów 

ozdobnych wzdłuż alejek, montaż ławek, koszy na śmieci i 

dystrybutorów na psie odchody. Idealnym rozwiązaniem 

byłaby wymiana lamp oświetleniowych znajdujących się przy 

skwerze, na nowoczesne dające więcej światła. Załączniki 

(kliknij) 

216 Osiedlowy Łęgno

wo 

Utwardzenie 

gruntowego łącznika ul. 

Okólnej i Żówińskiej. 

Wnioskowany 

łącznik 

prowadzi od ul. 

Okólnej do ul. 

Żówińskiej . 

Wnioskowany  

łącznik znajduje się 

na działce 

miejskiej nr. 4/ 96.  

Przylegają do 

niego posesje 

Żółwińska nr. 3 b i 

3 c  oraz Okólna nr 

10 i nr. 12 . 

172318 Utwardzenie wnioskowanego terenu ma polegać na 

wybudowaniu dwóch odcinków chodnika z polbruku oraz 

utwardzeniu jezdni płytami ażurowymi w zakresie 

posiadanych środków . Łącznik ten wraz z ulicami 

osiedlowymi utworzy ciąg komunikacyjny pozwalający 

dotrzeć do znajdującej się przy ul. Żółwińskiej przychodni 

lekarza rodzinnego oraz na osiedlowy plac rekreacyjny . 

Ponadto ułatwi zamieszkałym w tym rejonie osobom dojście 

do sklepów ,szkoły i przystanków M P K w centrum osiedla. 

Załączniki (kliknij) 

217 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Budowa ulicy Kapryśnej Budowa ulicy 

Kapryśnej 

ul. Kapryśna 88259 Budowa ulicy Kapryśnej 

218 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa ulicy Przyłęckiej ulica Przyłęcka 

- działki nr 

30/15 i 32/3 

obręb 141 

ulica Przyłęcka 250000 budowa ulicy z kostki betonowej 

https://drive.google.com/open?id=1P2fZ6dkxZW9aXB40P3jyuRfjLsk0q0t4
https://drive.google.com/open?id=1P2fZ6dkxZW9aXB40P3jyuRfjLsk0q0t4
https://drive.google.com/open?id=1dGzpfT3QuPey03ccbGohYX8wnItUkLtR
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219 Osiedlowy Łęgno

wo 

Remont chodnika od 

pętli Łęgnowo do 

skrzyżowania Hutniczej i 

Świetlicowej 

Pętla 

autobusowa 

Łęgnowo do 

firmy Metalkas 

Chodnik po prawej 

stronie 

15000 Remont chodnika po prawej stronie, wyłożenie chodnika 

kostką brukową lub wyrównanie i wylanie asfaltu. 

220 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie ciągu ulic 

Burzowej, Polarnej i 

Śniegowej.Inwestycję 

można podzielić na 4 

etapy (4 lata) 

Utwardzenie 

Burzowej. 

1 

etap.Pomiędzy 

ulicami 

Wiejska-Pod 

Borem 

2 

etap.Pomiędzy 

Pod Borem-

Wichrowa 

3 etap. Pomiędzy 

Wichrowa-Polarna. 

4 etap.Ulice 

Polarna i 

Śniegowa. 

300000 Projekt utwardzenia ulic można podzielić na 4 etapy (4 

kolejne budżety). Utwardzone ulice Burzowa-Polarna-

Śniegowa, mogą stanowić alternatywę dla ulicy Deszczowej. 

Wymienione ulice posiadają kanalizację burzową 

221 Mały projekt 

społeczny 

Osow

ogórsk

i 

festyn 

rodzin

ny z 

okazji 

dnia 

dzieck

a 

Boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 64 W 

Bydgoszczy,  Ul.  

Sardynkowa 7 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 64 , ul. 

Sardynkowa 7 

9000  Szkoła Podstawowa nr 64 od wielu lat organizuje festyny a 

okazji dnia dziecka dla wszystkich mieszczkańców Osowej 

Góry we współpracy z rada osiedla osowa góra i rady 

rodziców szkoły. Festyn jest imprezą skierowana głównie do 

dzieci stąd organizujemy konkursy, zawody, zabawy, 

koncerty, kiermasze, wesołe miasteczka, plenerowe kino dla 

mieszkańców. 

222 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Zwiększenie ilości 

miejsc parkingowych 

wzdłuż ul Szrych 

Ulica Szarych 

Szeregów 

Ulica Szarych 

Szeregów 

250000 Stworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul Szarych Szeregów 

prostopadłych do ulicy.  Zmniejszenie szerokości pasu zieleni 

przed blokami o nieparzystej numeracji - celem stworzenia 
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Szeregów miejsc postojowych. Pozwoli to na zwiększenie 

przepustowości ulicy oraz wzrost bezpieczeństwa i swobody 

pieszych. 

223 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa nowoczesnego 

energooszczędnego 

oświetlenia nad Starym 

Kanałem Bydgoskim 

Stary Kanał 

Bydgoski 

pomiędzy 4 a 5 

śluzą - oba 

brzegi 

Budowa 

nowoczesnego 

energooszczędneg

o oświetlenia wraz 

z budową małej 

architektury po 

obu stronach  

Starego Kanału 

Bydgoskiego 

pomiędzy 4 a 5 

śluzą. 

1700600 Budowa nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia 

wraz z budową małej architektury po obu stronach  Starego 

Kanału Bydgoskiego pomiędzy 4 a 5 śluzą.  

Montaż nowoczesnych parkowych lamp ledowych wraz z  

budową   malej architektury : szachownice , ławki, stoły do 

gry w pinponga. Załączniki (kliknij) 

224 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa Parku 

Osiedlowego z placem 

zabaw  dla osób 

niepełnosprawnych . 

Teren po 

dawnej 

piekarni Tosta 

ul. Śląska 21 

ul. Śląska 21 1700600 Rozbiórka budynków po dawnej piekarni Tosta 

zlokalizowanej przy ul Śląskiej wraz z budową parku 

osiedlowego z  placem zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 

w tym z huśtawkami dla dzieci poruszających się na wózkach 

inwalidzkich , huśtawkami typu Bocianie Gniazdo oraz mała 

architektura przystosowaną dla osób niepełnosprawnych . 

Załączniki (kliknij) 

225 Ponadosiedlo

wy 

 Kładka nad Starym 

Kanałem Bydgoskim 

Przedłużenie ul 

Staroszkolnej 

lub 

przedłużenie ul  

Kanałowej 

Stary Kanał 

Bydgoski 

Przedłużenie ul. 

Staroszkolnej lub 

przedłużenie ul.  

Kanałowej 

1700600 Budowa kładki dla pieszych spinającej  dwa brzegi Starego  

Kanału Bydgoskiego na wysokości ul. Kanałowej lub 

Staroszkolnej . Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=17TOH1Kksohu26qEFCFbzdLowb5H34PAX
https://drive.google.com/open?id=1ESj1vu7C-t0NT4aQ-euBN5LdIcUf4rxl
https://drive.google.com/open?id=1phMyx7M9Hi39XbFKgcUEpRLC7-oJwQJQ
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226 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa ekranow 

akustycznych wzdłuż 

ul.Aleje Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego 

strona nie parzyste 

Aleje 

Prezydenta 

Lecha 

Kaczyńskiego 

27 29 31 

Aleje Prezydenta 

Lecha 

Kaczyńskiego 

200000 Budowa ekranow akustycznych bądź nasadzeń wysokich 

roslinnych w celu zniwelowania nadmiernego halasu 

wytworzonego poprzez intensywny ruch drogowy w całej 

dobie w celu zachowania optymalnych warunków bytowych 

227 Osiedlowy Bartod

zieje 

Plac zabaw nad 

Balatonem 

Plac zabaw nad 

Balatonem przy 

ulicy 

Swarzewskiej 

obok wybiegu 

dla psów 

Plac zabaw nad 

Balatonem przy 

ulicy Swarzewskiej 

obok wybiegu dla 

psów 

350000 Budowa, powiększenie, ogrodzenie nowego placu zabaw. 

Wymiana nawierzchni na bezpieczne maty, częściowo trawa 

z rolki, nowe ławki dookoła drzew dających cień.  Zakaz 

palenia i psów. Wzorem wyposażenia, nawierzchni i 

ogrodzenia może być bezpłatny integracyjny plac zabaw w 

Myślęcinku (załączniki).  Ze starych urządzeń do użytku 

nadaje się tylko drewniana wieża (trzeba ją umocnić chwieje 

się) ze zjeżdżalniami i drabinki okrągłe. Reszta starych i 

zaniedbanych urządzeń nadaje się tylko do usunięcia. 

Załączniki (kliknij) 

228 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Wieża widokowa z 

tarasem 

Park , 

Sardynkowa / 

Wielorybia 

Park Sardynkowa / 

Wielorybia 

300.000 Wieza widokowa z tarasem z lawkami na samej gorze  o 

wysokosci okolo 20m umozliwi podziwianie okolicy, jak i 

samego osiedla  wraz  z widokiem na centrum miasta 

Bydgoszczy. 

Zwiekszy niepowtarzalnosc,  oryginalnosc i  atrakcyjnosc  

samego  osiedla, jakiego nigdzie w calym miescie nie ma. 

229 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Boisko do Siatkówki na 

miedzyniu! 

Boisko przy 

ulicy Jana 

Maciaszka nie 

używane 

boisko służyło 

do krykieta czy 

bejsbola obok 

Miedzyń ulica Jana 

Maciaszka kolo 

placu zabaw i 

siłowni na boisku 

nie uzywanym 

20000 Boisko z piasku  slupy na której jest nie podparta siatka i 

taśmy wyznaczające linie obiekt do okola z płotem 

https://drive.google.com/open?id=1vbP6ZaX1uBDd9KGEje0t54mLOM4rcTxC
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jest plac 

230 Osiedlowy Glinki 

- 

Rupie

nica 

Kontynuacja budowy 

toru do jazdy na rolkach 

i rowerach 

Teren zielony w 

rejonie ulic: 

Gniewkowska, 

Cmentarna, 

Płowiecka 

Tor został już 

zaprojektowany i 

projekt można 

zobaczyć na 

stronie BBO z 2017 

r. Wewnątrz 

terenu zielonego  

w rejonie ulic: 

Gniewkowska, 

Cmentarna, 

Płowiecka. 

186098 Projekt toru można zobaczyć na stronie BBO z 2017 r.  

Planowana długość toru to  678 m, a szerokość to  3,5 m. Tor 

ma służyć aktywnemu spędzaniu czasu wolnego dla 

wszystkich Bydgoszczan. Jego powstanie da Bydgoskim 

dzieciom i młodzieży możliwość bezpiecznego uprawiania tej 

aktywności ruchowej. Załączniki (kliknij) 

231 Osiedlowy Łęgno

wo 

Chodnik na działce nr 

4/291 obr. 137 

ul. Okólna 3 - 

Spółdzielcza 2, 

chodnik przy 

placu zabaw, 

wejście od 

wschodu. 

Dz. nr 4/291 obr. 

137 Chodnik o 

szerokości około 

120 cm, długości 

około 30 m, 

prowadzi do 

wejścia na plac 

zabaw od strony 

wschodniej i łączy 

chodniki od strony 

północnej z 

budynkiem przy ul. 

Okólnej 3 

10000 Chodnik z którego korzystać będzie bardzo wiele osób. W 

chwili obecnej dojście do furtki na plac zabaw od strony 

wschodniej, z której korzysta najwięcej osób, stanowi 

wydeptana w trawniku ścieżka. 

232 Osiedlowy Miedz

yń - 

Utwardzenie ulicy 

Zaplotek od 

skrzyżowania z ul. 

Ul. Zaplotek, 

odcinek od 

skrzyzowania z 

Miedzyń, ul. 

Zapłotek 

400000 Utwardzenie nawierzchni drogi osiedlowej, która stanowi 

główny szlak dojścia do szkoły dla mieszkańców tej części 

osiedla. 

https://drive.google.com/open?id=12yg4_eBXZBKAp8Z8SzlFuC2VuQNvX-wU
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Prądy Widok do skrzyżowania 

z ul. Pijarów. 

ul. Widok do ul. 

Pijarów.  

Dojście do 

szkoły. 

Droga byłaby wykonana podobnie jak ulica Pijarów  tj. 

pieszojezdnia z kostki brukowej z progami zwalniającymi. 

233 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Mini-skwer rekreacyjny 

na ul. Dworcowej 

róg ul. 

Dworcowa/Wa

rmińskiego 

Działka 126 obręb 

0128 

300000 Celem jest uporządkowanie najbrzydszego miejsca przy 

zrewitalizowanej ulicy Dworcowej. Ustawienie ławek, 

kwietników, wymiana nawierzchni, rozbiórka zbędnych 

obiektów, zazielenienie miejsca - stworzenie jedynej "oazy" - 

skweru w najbliższej okolicy. Obecnie miejsce to "straszy" i 

jest zaniedbane, po rewitalizacji stałoby się miejscem 

odpoczynku mieszkańców okolicy i kolejną wizytówką ul. 

Dworcowej.  Wygląd placu zaprojektować mogą studenci 

wzornictwa UTP - byłoby to miejsce o nowoczesnym stylu. 

234 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

wykonanie brakującego 

odcinka ok. 170m 

chodnika wzdłuż ulicy 

Widok, do skrzyżowania 

z ul. Leszczyna 

wzdłuż ulicy 

Widok, od 

skrzyżowania z 

ulicą Leszczyna 

do ul. Widok 

53, okolo 180 

metrów 

nawierzchni. 

ul. Widok, od 

skrzyżowania z ul. 

Leszczyna do ul. 

Widok nr 53 

36000 wykonanie brakującego odcinka chodnika wzdłuż ulicy 

Widok, od wysokości posesji nr 53 do skrzyżowania z ulica 

Leszczyna. Pozwoli to na bezpieczniejsze pokonywanie tego 

odcinka drogi przez pieszych, połączy już istniejące odcinki 

na wyremontowanej ul. Leszczyna i częściowo Widok 

tworząc trakt spacerowy wokół tej części osiedla. Na tym 

odcinku drogi nie ma utwardzonej nawierzchni dla pieszych. 

Załączniki (kliknij) 

235 Osiedlowy Bartod

zieje 

Posadzenie alei drzew 

przy Balatonie wzdłuż 

ul. Swarzewskiej 

ul. Swarzewska 

przy Balatonie 

ul. Swarzewska 

wzdłuż Balatonu. 

Działka 149/1, 

149/2 obręb 486. 

400000 Posadzenie drzew /Głóg dwuszyjkowy/ wzdłuż ul. 

Swarzewskiej przy Balatonie. 

Niwelacja i remont chodnika. 

Budowa wzdłuż jezdni miejsc parkingowych dla 

odwiedzających park. Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1c0S3yROACAsu1c-Ksja7gJSzPeAD_b-a
https://drive.google.com/open?id=1NIeWZyn1WEh36TRRAeLta8kLUCh6DmOk
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236 Osiedlowy Zimne 

Wody 

- 

Czersk

o 

Polski

e 

Budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż ulicy 

Kieleckiej. 

ulica Kielecka 

na odcinku od 

ul. Toruńskiej 

do ul. 

Smoleńskiej 

ulica Kielecka 200000 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej na odcinku 

od Toruńskiej do ulicy Smoleńskiej (ok. 450 metrów) 

zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów jadących jezdną oraz 

polepszy przepustowość tranzytowej ulicy z dużym ruchem  

przez przekierowanie ruchu rowerowego na przeznaczoną 

do tego celu scieżkę. Istniejąca droga kończy się na 

skrzyżowaniu ul.S pornej i Toruńskiej i nie umożliwia dalszej 

bezpiecznej jazdy rowerem wzdłuż ul. Toruńskiej i dalej 

Kieleckiej lub po tej ulicy o bardzo dużym natężeniu 

237 Osiedlowy Leśne Budowa nowych 

chodników w ciągu ul 

Leśnej od ul Gdańskiej 

do Platanowego Parku 

ul Leśna ul Leśna 290000 Budowa nowych chodników wzdłuż ul Leśnej od ul Gdańskiej 

do Platanowego Parku. W fazie projektowej warto rozważyć 

możliwość nasadzenia drzew, w ciągu ulicy, przebudowę 

oświetlenia i zwężenie ulicy w celu poszerzenia chodników. 

W przypadku zbyt dużego kosztu, projekt można podzielić na 

dwa etapy od Gdańskiej do Podchorążych i od Podchorążych 

do Platanowego Parku. 

238 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Wymiana chodnika na 

ul. Królowej Jadwigi na 

granitowe płyty i 

zasadzenie szpaleru 

drzew. 

Ulica Królowej 

Jadwigi od 

Garbary do 

Dworcowej 

Ulica Królowej 

Jadwigi 

200000 Równe chodniki z granitowych płyt będą pasować do 

zrewitalizowanych kamienic 

239 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Barierka 

zabezpieczająca 

Chodnik przy 

ulicy Podwale 3 

Chodnik przy ulicy 

Podwale 3 

1000 Barierka zapobiegająca nieuważnemu wtargnięciu pieszego 

na pas dla pojazdów przy ulicy Podwale. Efektem będzie 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przy wyjściu z lokalu 

gastronomicznego znajdującego się pod tym adresem. 
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Miast

o 

240 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Budowa skweru 

rekreacyjnego z placem 

zabaw przy ulicy 

Pogodnej. 

Zbiegu ulic 

Pogodnej i 

Bogusława 

Sujkowskiego 

Działka nr 143/32 

obręb 54 

158404 Celem projektu jest budowa nowoczesnego placu zabaw 

oraz skweru rekreacyjnego na rogu ulic Pogodnej i 

Bogusława Sujkowskiego. Teren od wielu lat jest zaniedbany, 

stał się dzikim wysypiskiem śmieci i swoim wyglądem szpeci. 

Ze zrewitalizowanego skweru będą mogły korzystać 

mieszkające w pobliżu dzieci, w tym uczniowie Zespołu Szkół 

nr 29 oraz uczące się tam dzieci niepełnosprawne, jak 

również osoby starsze dla których skwer stałby się 

doskonałym miejsce do spotkań i spacerów. Załączniki 

(kliknij) 

241 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Wybudowanie 

stanowisk postojowych. 

Ulica 

Sandomierska 

na przecie 

budynku o 

numerze 28. 

Numer działki 7/8, 

obręb 211 

60000 dostępny dla ogółu mieszkańców 

242 Mały projekt 

społeczny 

 Koncert piosenek z 

"Krainy łagodności" 

Zespół 

Pałacowo -

Parkowy w 

Ostromecku, ( 

Park 

Myślęcinek). 

Zespół Pałacowo -

Parkowy w 

Ostromecku, ( Park 

Myślęcinek - 

Polana Różopole). 

46380 Promowanie kultury wysokiej, poznawanie muzyki z "krainy 

łagodności" : Piosenka autorska, poezja śpiewana. 

Przedstawiciele gatunku to m.in. : SDM, Piotr Bakal, Wolna 

Grupa Bukowina, Pod Strzechą, Basia Beuth, Dorota Kuziela,   

Leonard Luther, Małgorzata Lipińska, Łukasz Majewski, Piotr 

Bukartyk, Wszystkiego Najlepszego, Byle Do Góry, Bez Idola, 

Aga Kostencka i Piotr Marczyński. 

243 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Zatoki postojowe Ulica 

Śliwińskiego 

Działki 52/6, 52/2, 

52/3 , obręb 474 

120000 Utworzenie zatok postojowych w miejsce chodnika po 

stronie północnej ulicy od numeru 1 do 9. Do korzystania 

https://drive.google.com/open?id=1ZBdRVsX4mtUpdafw7DxQfk3SFcYA1Irr
https://drive.google.com/open?id=1ZBdRVsX4mtUpdafw7DxQfk3SFcYA1Irr
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przez wszystkich mieszkańców. 

244 Mały projekt 

społeczny 

 Turniej siatkowej piłki 

plażowej dla uczniów 

bydgoskich szkół w kilku 

kategoriach wiekowych. 

Boiska do 

siatkówki 

plażowej w 

Bydgoszczy ( 

m.in. na boisku 

w Osiedlu 

Glinki ul. 

Gniewkowska) 

Boiska do 

siatkówki plażowej 

w Bydgoszczy ( 

Wyspa Młyńska, 

Myślęcinek, Park 

przy ul. 

Gniewkowskiej, 

Klub sportowy 

Gwiazda, Balaton) 

46380 Turniej Siatkowej piłki plażowej , ma służyć popularyzacji 

aktywności fizycznej młodego pokolenia. 

245 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Wykonanie zatok 

postojowych 

ulica 

Sandomierska 

działka 7/4 obręb 

211 

20000 Wykonanie zatok postojowych w pasie drogowym ogólno - 

dostępnych dla wszystkich 

246 Mały projekt 

społeczny 

 Turniej badmintona dla 

uczniów bydgoskich 

szkół. 

Boiska do 

badmintona, 

m.in. na 

niektórych 

"Orlikach" 

Bydgoskie boiska 

przystosowane do 

gry w Badmintona. 

46380.00 Turniej Badmintona, zostałby rozegrany dla uczniów 

bydgoskich szkół w różnych kategoriach wiekowych. Projekt 

ma służyć popularyzacji aktywnego spędzania czasu 

wolnego. przez młode pokolenie. 

247 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

SCENA PRZYLESIE - 

wyposażenie STREFY 

WIDZA w elementy 

małej architektury i 

instalację elektryczną. 

ul. F. 

Krysiewiczowej 

8 

Teren ; 

Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 

5 

Teren wokół MDK 

5 

NR Działki 10/4 

Obręb; 337 

85000.00 Wyposażenie Strefy Widza wokół Sceny Przylesie polegające 

na; 

1. poprowadzeniu instalacji elektrycznych zewnętrznych 

umożliwiających zastosowanie nagłośnienia i oświetlenia 

podczas imprez i działań organizowanych dla dzieci, 

młodzieży i mieszkańców. Projekt znajduje się w WI UMB. 

(40 000, -) 

2. Zagospodarowanie terenu leśnego wokół sceny 

elementami małej architektury w postaci 30 ławek 
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parkowych dla potencjalnej widowni. (45.000,-) 

248 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Sygnalizacja świetlna Skrzyżowanie 

ulic 

Twardzickiego, 

Łochowskiego, 

Teski 

Skrzyżowanie ulic 

Twardzickiego, 

Łochowskiego, 

Teski 

50000 W tym miejscu dochodzi do częstych wypadków, w których 

najbardziej poszkodowanymi są piesi. W okolicy są szkoły, 

place zabaw, przedszkole, MDK, a na tym skrzyżowaniu ulic 

jest bardzo niebezpiecznie i prosi się o bezpieczne przejścia. 

Sygnalizacja świetlna to pomysł na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców osiedla Przylesie. 

249 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Wybieg dla psów do wyboru: 

1.  przy parku 

(Wielorybia 

Sardynkowa) 

2. teren przy 

lesie "skarpa" 

(Kormoranów) 

do wyboru: 

1.  przy parku 

(Wielorybia 

Sardynkowa) 

2. teren przy lesie 

"skarpa" 

(Kormoranów) 

30000 Ogrodzenie terenu, dwie furtki przy wejściu, ławeczki, 

śmietniki, nasadzenie drzew i krzewów 

250 Osiedlowy Zimne 

Wody 

- 

Czersk

o 

Polski

e 

Kielecka ścieżka 

rowerowa 

Ulica Kielecka Ulica Kielecka 150000 Ścieżka rowerowa połączyłaby Fordon z Kapuściskami. 

Praktycznie dzięki temu odcinkowi można by bezkolizyjnie 

dojechać rowerem z Fordonu do ulicy Chemicznej, Kapuścisk 

i dalej do innych osiedli południowej Bydgoszczy omijając 

ruchliwe ulice Fordońską i Kaczyńskiego 

251 Osiedlowy Glinki 

- 

Rupie

nica 

Budowa drogi przy ul 

Gniewkowskiej wraz z 

chodnikiem 

Bydgoszcz 

ul.Gniewkowsk

a 

Bydgoszcz ul 

Gniewkowska 

1700000 Budowa drogi plus infrastruktura bezpieczeństwo dla dzieci z 

osiedla w dojściu do szkoły, parku . Wybudowanie pasów 

zwalniających na ulicy poprawa bezpieczeństwa 

252 Osiedlowy Szwed Wyasfaltowanie ścieżki Między ul. Od świateł na rogu 20000 Ścieżka łączy duże skupisko bloków mieszkaniowych z 
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erowo rowerowej- chodnika 

[ma już solidny podkład] 

Leszczyńskiego, 

a Skorupki 

wzdłuż ul 

Solskiego 

ul. Leszczyńskiego 

/Solskiego do 

świateł  na rogu 

Skorupki/Solskiego 

przystankami autobusowymi oraz licznymi sklepami.Nie do 

końca jednak spełnia swoje zadania. Podczas deszczu tworzą  

się na niej kałuże, a gdy nie pada, w żwirowej nawierzchni  

powstają koleiny nie służące ani rowerom, ani pieszym. 

Dlatego powinno się ją wyasfaltować. 

253 Osiedlowy Leśne Renowacja Parku 

Harcerstwa 

Bydgoskiego. 

Park 

Harcerstwa 

Bydgoskiego 

przy ul. 

Modrzewiowej 

Ul. Modrzewiowa, 

Park Harcerstwa 

Bydgoskiego 

444000 Pilne jest wykonanie nowych alejek, bo obecne funkcjonują 

od kilkudziesięciu lat i są pełne wystających starych korzeni, 

przez co niebezpieczne dla spacerowiczów.  Latem 

potwornie się kurzą a zimą i jesienią robi się z nich czarny 

szlam. Drugim elementem są ławki, których jeszcze przed ok. 

10 laty było co najmniej 3 x więcej. W cementowych 

donicach przed laty sadzono kwiaty, teraz wyrastają 

chwasty. Na placu zabawach dla dzieci wspaniała byłaby 

kurtyna wodna, jak również w innym miejscu w parku 

254 Osiedlowy Błonie Miejsca parkingowe Cała ulica 16 

Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

W obrębie adresu 

2 tj wieżowca 

400000 Budowa miejsc parkingowych celem zniwelowania 

parkowania w miejscach niedozwolonych np zielonych.  

255 Mały projekt 

społeczny 

 Szach i mat, czyli 

gimnastyka umysłu dla 

rodzin 

Kluby, domy 

kultury, szkoły 

Osiedle Fordon, 

Osiedle 

Bartodzieje, 

Osiedle Kapuściska 

, Osiedle Glinki, 

Osiedle Leśne 

16500 Projekt ma służyć do wzrostu zainteresowania osiedlowymi 

klubami, domami kultury i zakłada organizację cyklu 

rodzinnych turniejów szachowych, w których grają 

dwuosobowe zespoły (rodzeństwo, mama, tata z dzieckiem, 

dziadek lub babcia z dzieckiem na kilku osiedlach,: np. 

Osiedle Fordon (Klub Heros), Osiedle Bartodzieje (Klub 

Bartosz), Osiedle Kapuściska (Klub Odnowa), Osiedle Glinki 

(Klub Chemik), BKS Zawisza (Osiedle Leśne). Lokalizacje są 

przykładowe, zostaną ustalone w przypadku akceptacji. 

Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1a2-gzdqyKbvar3x2inLIMZFh5DDjvqbc
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256 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Rozbudowa siłowni 

zewnętrznej i budowa 

placu zabaw wraz z 

budową parkingu 

Bydgoszcz, Os. 

Tatrzańskie, ul. 

Galla Anonima, 

działka 4 obręb 

0405 i działka 9 

obręb 0404 

Bydgoszcz, Os. 

Tatrzańskie, ul. 

Galla Anonima, 

działka 4 obręb 

0405 i działka 9 

obręb 0404 

200000 Rozbudowa infrastruktura wypoczynkowej oraz poprawa 

sytuacji w zakresie braku parkingów z przeznaczeniem dla 

mieszkaniowców i osób odwiedzających plac zabaw / 

siłownię. 

257 Osiedlowy Flisy Oświetlenie wzdłuż 

ścieżki nad Kanałem 

Bydgoskim przy ul. 

Bronikowskiego 

Ścieżka nad 

Kanałem od 

skrzyżowania 

ulic Śluzowej i 

Bronikowskieg

o w stronę 

mostu 

Działki 62, 63, 64, 

65 

Obręb 0058 

71035 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki nad 

Kanałem, która znajduje się w pobliżu ulicy Bronikowskiego 

(między skrzyżowaniem ulic Śluzowa i Bronikowskiego a 

mostem. 

258 Osiedlowy Wyżyn

y 

Schody od Ku 

Wiatrakom 7 i 9 do ulicy 

Bełzy, w miejscu 

wydeptanej i 

uczęszczanej ścieżki. 

Przedłużenie 

chodnika 

między blokiem 

Ku Wiatrakom 

7, a Ku 

Wiatrakom 9, 

do ulicy Bełzy 

Obręb 472, działka 

nr 61/12 

40000 Schody potencjalnie przydatne dla mieszkańców całego 

osiedla wyżyny, łączące górny taras z dolnym w okolicy ul. 

Bełzy, Spokojnej, Toruńskiej. Schody ułatwiłyby poruszanie 

się zwłaszcza osobom starszym oraz w trudnych warunkach 

atmosferycznych. Obecnie bardzo często uczęszczana ścieżka 

jest stroma i niebezpieczna w trudnych warunkach 

atmosferycznych np. obfite opady deszczu, śniegu, 

oblodzenia. Załączniki (kliknij) 

259 Osiedlowy Szwed

erowo 

Proszę o wymianę 

chodników i o zakaz 

parkowania po obydwu 

stronach jezdni 

Ul. 

Lenartowicza 1 

do 

ul.Lenartowicza 

15 

Lenartowicza 1 100000 Wymiana chodników 

https://drive.google.com/open?id=1n3x79uVq9nf80n0XUskM3zASGCQd-lye
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260 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie, budowa  

drogi, pieszojezdnia ul. 

Jęczmienna 

ul. Jęczmienna 

położona 

pomiędzy 

Byszewską a 

Łubinową 

Ul. Jęczmienna ( w 

całości, około 

100mb) 

157483 Utwardzenie, budowa  ulicy, pieszojezdni.  W chwili obecnej 

droga jest w stanie kastastrofalnym, przez zwiększony ruch 

pojazdów dojeżdżających do nowo utwardzonej ul. 

Byszewskiej, piach i kurz unoszący się na kilka metrów, jest 

uporczywy. Po każdorazowym deszczu, pozostają koleiny, 

dziury. Projekt obejmuje budowę ulicy dla ruchu lokalnego 

wraz z chodnikiem dla pieszych, oświetleniem i 

odwodnieniem. 

261 Osiedlowy Kapuś

ciska 

"LEKKOATLETYKA DLA 

KAŻDEGO"-

ogólnodostępna bieżnia 

dwutorowa wraz ze 

skocznią w dal. 

Teren Osiedle 

Kapuściska  ul. 

K. K. 

Baczyńskiego 1  

Szkoła 

Podstawowa nr 

28 

Szkoła 

Podstawowa nr 28 

ul. K.K. 

Baczyńskiego 1 

422239 "Lekkoatletyka dla każdego" to ogólnodostępna strefa  

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców osiedla. W jej skład 

wchodziłaby:3 torowa 100 m bieżnia 

tartanowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i 

piaskownicą, 

262 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Skatepark- stop nudzie 

wśród natolatków! 

Teren zielony u 

zbiegu ulic: 

Osiedlowa i 

Kasztelańska. 

dostępne działki: 

342/2, 342/1, 

302/1, 302/2, 

obręb 0339 

250000.00 Budowa SKATEPARKU to ważny krok w kierunku profilaktyki 

zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Wolny czas 

spędzony na aktywności fizycznej pozwala na kształtowanie 

nie tylko sylwetki, ale również więzi społecznych. Skatepark 

to specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów 

ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze BMX czy 

wyczynowa jazda na rolkach). W skateparku może 

znajdować się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki 

trików. Nie pozwólmy się nudzić nastolatkom! 

263 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa parkingu 

modułowego- 

wielopoziomowego na 

Sandomierska 

na przeciwko 

bloku nr 28, w 

tej chwili 

nr działki 7/6 i 8/7 

Obręb 0211 

422239 Niech odległa przyszłość stanie się rzeczywistością, 

Kapuściska nie mają już więcej przestrzeni na budowę 

nowych miejsc parkingowych na płaskim terenie a 

szczególnie zatłoczona jest ul. Sandomierska.Proponuję 
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ul. Sandomierskiej zaniedbany 

teren zielony 

budowę parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców 

borykających się z brakiem miejsc parkingowych,w postaci 

budowy parkingu modułowego - wielopoziomowego, 

automatycznego. Na tym terenie może zmieścić się więcej 

aut niż myślisz. Musimy zacząć budować parkingi w pionie a 

nie w poziomie. Załączniki (kliknij) 

264 Mały projekt 

społeczny 

 "Czas na tkanie i 

przędzenie" -  

popularyzacja 

tradycyjnych rzemiosł 

ludowych 

Jezuicka 22, 

Bydgoszcz 

Jezuicka 22, 

Bydgoszcz 

36000 Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów 

przybliżających im ginące już obecnie tradycyjne techniki 

barwienia naturalnego, przędzenia oraz tkania na  krosnach.  

Projekt podzielony będzie na 3  części. Każda z nich dotyczyć 

będzie jednej ze wspomnianych wyżej form rękodzielniczych.  

Łącznie przewiduje się zorganizowanie warsztatów dla  około 

30 osób. 

265 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Nakładka mineralna 

wyrównująca deptak na 

Noakowskiego 

ul. 

Noakowskiego 

aleja 

spacerowa - 

deptak 

ul. Noakowskiego 422239 Odnowienie deptaku przy ul. Noakowskiego obejmującego 

położenie nakładki mineralnej na nierówny deptak, który 

ulega degradacji poprzez rosnące drzewa i rozrastające się 

ich korzenie. Nakładka mineralna jest elastyczna w 

porównaniu z nakładką asfaltową, która pęka i pozostaje 

nierówna. 

266 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa tężni 

solankowej na 

Kapuściskach 

Plac 

rekreacyjny 

pomiędzy ul. 

Murarzy, 

Architektów, 

Baczyńskiego 

działka nr 18/4 

obręb 0202 

422239 Zainwestuj w swoje zdrowie, głosuj na budowę tężni 

solankowej na osiedlu Kapuściska. Solanka jest znana od lat z 

dobroczynnego działania na zdrowie w dobie 

wszechogarniającego Nas smogu, oczyści drogi oddechowe 

dzieci i dorosłych. Bliskość placu zabaw dla dzieci i siłowni 

plenerowej oraz ławeczek do odpoczynku dla dorosłych 

powoduje, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Głosując na tężnie wzmacniasz swoje zdrowie. Załączniki 

https://drive.google.com/open?id=1MoSaf5xw8GBHVqkDXe-fQc4cHkR6Fe_g
https://drive.google.com/open?id=1rAzq5PyGhPLWSj-oOfUQu_KcoPLqCut9
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267 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Kynopark przy Bełzy Teren zielony 

wzdłuż ul. 

Bełzy po 

stronie nr 

posesji 47a a 

49 

nr działki 11/3 

Obręb 0473 

50000 Ulica Bełzy łączy 2 osiedla Kapuściska i Wyżyny ale także 

położona jest w dolinie i z dala od gęstej zabudowy 

mieszkaniowej co sprawia idealne miejsce na stworzenie 

tam wybiegu dla psów.  Ogrodzenie terenu sprawi, że psy 

będą mogły korzystać z niego bez smyczy przy ruchliwej 

ulicy, co w tej chwili jest niebezpieczne dla psów jak ich 

opiekunów. 

268 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Budowa miejsc 

parkingowych na ul. 

Lawinowej 

Ulica  

Lawinowa - w 

rejonie 

budynków 18 -

22 i kościoła 

pw. św. Marka 

Działki: 157/1 i 

160/2 obr. 408 

180000 Budowa miejsc parkingowy przyczyni się do zmniejszenia się 

ich deficytu na osiedlu. wskazane działki to w zasadzie w tym 

rejonie jedyne możliwe miejsca w pasach drogowych. Bedą 

to oczywiście miejsca ogólnodostępne służące mieszkańcom 

i ich gościom. 

269 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Ogród społeczny na 

skarpie Sandomierskiej 

Za blokiem 

Sandomierskiej 

25  wolna 

przestrzeń 

pomiędzy 

działkami 

rekreacyjnymi 

nr działki 1/4 i 2/4 

Obręb 0211 

100000 Marzysz o własnej działce albo chociaż grządce? O ciszy i 

relaksie w środku miasta. Zagłosuj na ten projekt, 

dlaczego?Znacznie, wręcz spektakularne podniesienie 

estetykę najbliższego otoczenia,  pozytywnie wpłynie na  

Twoje samopoczucie, dobrostan, popularyzacja hodowli 

roślin leczniczych i jadalnych (np. zajęcia dla dzieci), ekologia, 

budowanie świadomości. Ta skarpa jest dla Nas a nie dla 

pozostawionych na niej śmieci, zmieńmy ją w Ogród 

społeczny. Możesz sam zasadzić tam własne zioła do sałat 

Załączniki (kliknij) 

270 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Mobilne bramki,kurtyny 

wodne, mgiełki 

schładzające dla 

ulice, skwery, 

place oraz 

chodniki 

brak konkretnej 

lokalizacji to mają 

być punkty 

50000 Doskwierające coraz mocniej Nam upały mieście, powodują 

obniżenie nastroju i samopoczucia, zwykłe dojście do 

przystanku komunikacji lub do sklepu w upał sprawia 

https://drive.google.com/open?id=1kwiBhPWx_DgBK1QyjH0Gc5YHn77ktd_V
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

przechodniów i 

mieszkańców Kapuścisk. 

6 sztuk 

Kapuścisk mobilne czyli 

zmieniające swe 

położenie w 

zależności od 

możliwości 

technicznych i 

terenowych. 

niechęć. Bramki zraszające mogą to zmienić, ustawione w 

punktach uczęszczanych przez mieszkańców czyli chodniki, 

przejścia dla pieszych, skwery i place, spowodują 

orzeźwienie i chęć do dalszego spaceru. W tej chwili na 

Kapuściskach nie ma takiego sprzętu, chcesz aby się pojawił 

w różnych miejscach na Osiedlu zagłosuj na ten projekt! 

Załączniki (kliknij) 

271 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Utwardzenie 

ul.DORODNEJ 

UL.DORODNA Stary Fordon   Od 

ul. Swobodnej do 

ul. Bortnowskiego      

130 m 

400000 utwardzenie ulicy i budowa chodnika w celu poprawy zycia 

mieszkancow  osiedla. 

272 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Oświetlenie ul. 

Otorowska17-

60 

dotyczy 

końcowego 

odcinka ul. 

Otorowska 17-60 

20000 Oświetlenie końcowego odcinka ul. Otorowskiej 17-60. 

Potrzebne byłoby zamontowanie 3 lamp w odcinku ul. 

Otorowskiej 50-60. Oświetlenie poprawiłoby bezpieczeństwo 

pieszych. 

273 Osiedlowy Czyżkó

wko 

utwardzenie ulicy 

Piaśnickiej 

ulica Piaśnicka 

na Czyżkówku 

(sąsiaduje z 

Krajeńską i Łebską) 

157483 Proponujemy utwardzenie ulicy Piaśnickiej.  

Na naszym osiedlu są wieloletnie zapóźnienia w utwardzaniu 

ulic. Warto w tym roku zagłosować na ulicę Piaśnicką, 

ponieważ ułatwi to dojazd także mieszkańcom sąsiednich 

ulic: Łebskiej, Sępoleńskiej czy Charzykowskiej. 

274 Osiedlowy Okole Utwardzenie oraz 

powiększenie placu 

wykorzystywanego jako 

parking przy ul. 

Granicznej 6 

Ulica Graniczna 

6, plac przed 

budynkiem 

wielorodzinny

m 

Okole, ul. 

Graniczna 6, 

działka nr 146/1 

231880 Utwardzenie i powiększenie placu przed blokiem przy ul. 

Granicznej 6 z wykorzystaniem płyt ażurowych–betonowych 

lub płyt drogowych Yomb, bez wydzielania poszczególnych 

miejsc parkingowych. Plac ogólnodostępny o pow. ok. 1300 

m2, wykorzystywany jako parking przez mieszkańców bloku 

oraz sąsiednich nieruchomości, osób korzystających z 

punktów usługowych i sklepów znajdujących się przy ul. 

https://drive.google.com/open?id=1Q1RjuEfaup53UYXZDG7CQkn1Jq-19sd4
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Granicznej a także Ryneczku „Okole”. Obecna nawierzchnia 

jest w fatalnym stanie, z licznymi głębokimi dziurami. 

Załączniki (kliknij) 

275 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Miasteczko rowerowe Polana 

pomiędzy 

placem zabaw 

a parkingiem 

Śliwińskiego 1 

lub boisko 

betonowe VLO 

Działka 91/2 obręb 

0473 

245000 Miasteczko rowerowe, ze znakami, sygnalizatorami itp., czyli 

wszystkim czego może spodziewać się rowerzysta. Projekt 

skierowany dla dzieci przedszkolnych (STEP) i szkół 

podstawowych (SP 57 i SP26) Załączniki (kliknij) 

276 Osiedlowy Kapuś

ciska 

2 etap realizacji  - 

KREATYWNE 

PODWÓRKO – 

uzupełnienie 

Szkoła 

Podstawowa nr 

46 z 

Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

w Bydgoszczy, 

ul. 

Kombatantów 

2, 85-829 

Szkoła 

Podstawowa nr 46 

z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w 

Bydgoszczy  

Działka nr 15 

Obręb 475 

290000 Rewitalizacja terenu zielonego w granicach szkoły  wraz z 

wjazdem do budynku, stworzenie Osiedlowej Ścieżki 

Dendrologicznej, wzbogaconej o nowe gatunki drzew i 

krzewów. Modernizacja ławek na istniejących trybunach. 

Doposażenie Kreatywnego Podwórka w kosze na śmieci i 

ławeczki. Wykorzystanie nawierzchni trawiastej do 

stworzenia w jej obrębie bezpiecznej strefy rzutów  - 

pchnięcie kulą, doposażenie terenu zielonego w sprzęt do 

ćwiczeń sprawnościowych: typu workout - drążki, drabinki, 

równoważnie Załączniki (kliknij) 

277 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Edukacyjny Park 

Rodzinny 

Park 

usytuowany 

przy ulicy 

Jarużyńskiej  w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie 

miasteczka 

Działka 141, obręb 

0406 

249000 Ogrodzony plac z wyznaczoną ścieżką dydaktyczną, na której 

ustawione zostaną urządzenia służące do nauki poprzez 

zabawę. Projekt zakłada ustawienie urządzeń o tematyce 

sensorycznej, naukowej, muzycznej, ekologicznej i optycznej, 

dodatkowym wyposażeniem byłyby ławki.  Ogólnodostępny 

park  z którego korzystaliby nie tylko mieszkańcy osiedla 

Tatrzańskiego, wykorzystywany byłby również przez pobliską 

https://drive.google.com/open?id=1aYITH-5RQZIEqibmrAHavOy_z2ZQEkND
https://drive.google.com/open?id=1ORwkcfHUjGqaN5EnKnt4ZH9IwBCig1zw
https://drive.google.com/open?id=18ZhXHXf6aj4UxiphMgkup7i72K7m2xHZ
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e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

rowerowego. szkołę podstawową. Załączniki (kliknij) 

278 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Zagospodarowanie 

wyspy przy ul. Rajskiej 

(przy dawnym moście 

kolejki wąskotorowej) 

ul. Rajska(przy 

dawnym 

moście kolejki 

wąskotorowej) 

ul. Rajska(przy 

dawnym moście 

kolejki 

wąskotorowej) 

20000 Budowa niewielkiej kładki umożliwiającej połączenie wyspy 

ze starym fragmentem mostu i przywrócenie wyspy 

mieszkańcom Bydgoszczy. W dalszym etapie 

zagospodarowanie wyspy 

279 Ponadosiedlo

wy 

 Zofiński Park Sportowy - 

bieżnie lekkoatletyczne i 

korty tenisowe 

Teren przy 

Szkole 

Podstawowej 

nr 67 w 

Bydgoszczy, ul. 

Jarużyńska/Ma

rcina Kromera, 

Teren przy Szkole 

Podstawowej nr 67 

w Bydgoszczy, ul. 

Jarużyńska/Marcin

a Kromera,  

działka nr ew. 141 

w obrębie 0406 

1700600 Budowa infrastruktury dla Królowej Sportów - lekkoatletyki, 

poprzez realizację poliuretanowych bieżni w formie kilku-

torowej bieżni okólnej i 80m prostej oraz rozbiegu do 

skoków w dal. Uzupełnieniem jest budowa przynajmniej 

jednego kortu tenisowego, jak również rozważenie 

umieszczenia innych elementów do uprawiania tożsamych 

dyscyplin sportowych. Teren oświetlony i zagospodarowany 

w zieleń, z ogólnodostępnym zapleczem socjalnym. Projekt 

jest uzupełnieniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Załączniki (kliknij) 

280 Osiedlowy Zimne 

Wody 

- 

Czersk

o 

Polski

e 

Budowa(dokończenie 

budowy) chodnika 

wzdłuż ulicy 

Smoleńskiej na odcinku 

Równa - Żurawia. 

Chodnik wzdłuż 

ulicy 

Smoleńskiej na 

odcinku od 

ulicy Żurawiej 

do ulicy 

Równej, około 

200 metrów. 

Dokończenie 

budowy chodnika 

wzdłuż ulicy 

Smoleńskiej na 

odcinku ulic 

Żurawia - Równa 

65521 Budowa(dokończenie budowy) chodnika z kostki brukowej, 

około 200 metrów 

281 Osiedlowy Smuka

ła - 

Budowa chodnika wraz 

ze ścieżką rowerową 

Od ul. 

Wypoczynkowe

Od ul. 

Wypoczynkowej 

50000 Po prostu bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na tym osiedlu 

nie ma chodników i czas najwyższy zacząć je realizować. By 

https://drive.google.com/open?id=1zPnUIBijC7fbafEcXcpgxnjBvzvB37ar
https://drive.google.com/open?id=1SX4waScmkNfeAlO6rNvBKOmdpOzZgeqO
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Opław

iec - 

Janow

o 

wzdłuż ulicy Opławiec j do szkoły ( w 

dalszym etapie 

od szkoły do 

Biwakowej) 

do szkoły ( w 

dalszym etapie od 

szkoły do 

Biwakowej) 

dzieci bezpiecznie mogły dostać się do szkoły 

282 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Plaża dla dzieci w 

Opławcu 

Park przy ul. 

Biwakowej i 

Opławiec 

Park przy ul. 

Biwakowej i 

Opławiec 

30000 Wybudowanie pomostu z wykorzystaniem jako podstawy 

dawnych fundamentów przyczółka kolejki wąskotorowej. 

Nawiezienie kilku wywrotek piasku Wykonanie niewielkiej 

plaży dla dzieci 

283 Mały projekt 

społeczny 

 Festiwal młodych 

talentów 

Park przy rogu 

ulic Opławiec i 

Biwakowej 

Park przy rogu ulic 

Opławiec i 

Biwakowej 

10000 Występy dzieci i młodzieży prezentujących  swoje talenty 

wokalne, taneczne, sportowe itp 

284 Mały projekt 

społeczny 

 Kolejna odsłona biegu z 

przeszkodami dla dzieci 

Waleczne Dzieciaki 

Park w rogu 

ulic Biwakowej 

i Opławiec 

Park w rogu ulic 

Biwakowej i 

Opławiec 

10000 Bieg z przeszkodami dla dzieci w pełni sprawnych i 

niepełnosprawnych z akcją charytatywną w tle 

285 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Remont raclawickiej Racławicka 

bydgoszcz 

Cała racławicka 

ulica i chodniki 

250000 Wymiana chodników, nowy dywanik asfaltowy na ulicy. 

286 Osiedlowy Szwed

erowo 

Wykonanie zatok 

postojowych 

ulica 

Leszczyńskiego 

działki 233/3, 

231/1 obręb 96 

20.000 wykonanie zatok postojowych na wprost budynku 

Leszczyńskiego numer 9. 
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e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

287 Osiedlowy Brdyuj

ście 

Rozbudowa placu 

zabaw i siłowni 

zewnętrznej 

ul. Łowicka 45 

85-776 

Bydgoszcz 

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 43 

teren rekreacyjny 

istniejącego placu 

zabaw i siłowni 

68000 Zakres inwestycji obejmowałby: 

1. Powiększenie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z 

powiększeniem ogrodzenia i zamontowaniu na nim np. 

zestawu gimnastycznego i urządzenia linarnego.  

2. Powiększenia siłowni zewnętrznej o dwa podwójne 

elementy np. drabinka + podciąg nóg i wahadło + narciarz 

Załączniki (kliknij) 

288 Osiedlowy Brdyuj

ście 

Utworzenie skweru 

osiedlowego - zieleńca 

osiedlowego 

ul. Witebska  

dz. nr 56/1 

obręb 0256 

Bydgoszcz 

Nieuporządkowan

y teren zielony 

przy skrzyżowaniu 

ul. Łowickiej i 

Witebskiej - po 

lewej stronie przy 

wjeździe w 

kierunku Śluzy 

Brdyujście 

68000 Zakres projektu obejmował by uporządkowanie terenu 

poprzez wycięcie lub ukształtowanie znajdujących się tam 

krzewów i drzew; wykonanie i utwardzenie ścieżek, 

wyznaczenie miejsc lokalizacji kilku (2-3) ławek, założenie 

miejscowych trawników lub rabatów kwiatowych. 

289 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Zrobienie drogi oraz 

chodnika 

Ul.Dorodna 2 Ul.Dorodna2 70000 Zrobienie od podstaw ul.Dorodnej oraz chodnika.Droga jest 

tragiczna.Są dziury które po deszczu zamieniają się 

jeziorka.Jeśli chodzi o chodnik to nie wiem czy tak go można 

nazwać (od początku budowy bloku nie był ruszany) 

290 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Ścianka do nauki i 

doskonalenia gry w 

tenisa ziemnego z 

funkcją ścianki 

wspinaczkowej 

Lokalizacja : 

przy ul 

Nakielskiej 70 

przy kortach 

ziemnych TKKF 

"ŚWIT" 

działka Gminy 

ul. Nakielska 70, 

oznaczonej w 

ewidencji gruntów 

jako dz. nr 15/3, 

obręb 64 

60000.00 Ogólnodostępna ścianka do nauki i doskonalenia gry w 

tenisa ziemnego  z jednej strony, a z drugiej strony  z funkcją 

ścianki wspinaczkowej . 

Ścianka w zasadzie już istnieje należało by ją nieco odnowić i 

podwyższyć. 

Wyposażyć z jednej strony w ogrodzenie i utwardzić  teren 

przed ścianką - wykonać nową nawierzchnię przeznaczoną 

https://drive.google.com/open?id=1IJU_HvKS9uyJkSPwLYVXwE1dJ-ASrk02
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Opis projektu 

Bydgoszcz do gry w tenisa z odpowiednim oznakowaniem do pola gry. 

291 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie, budowa 

drogi pieszojezdnia ul. 

Jeczmienna 

ul. Jęczmienna 

pomiędzy ul. 

Byszewską a 

Łubinową 

ul. Jęczmienna 

pomiędzy ul. 

Byszewską a 

Łubinową 

157483 Utwardzenie, budowa drogi, pieszo-jezdni. W chwili obecnej 

ze względu na wzmożony ruch naszą ul. Jęczmienną do ulicy 

Byszewskiej niedawno ukończonej  utwardzonej, zapylenie 

jest nie do zniesienia. Po każdorazowym deszczu powstają 

wyrwy, dziury, przejazd i przejście piesze jest utrudnione. 

292 Mały projekt 

społeczny 

 Ogólnopolski Zlot 

Brodaczy 

Leśny Park 

Kultury i 

Wypoczynku 

"Myślęcinek", 

Polana 

Różopole 

Leśny Park Kultury 

i Wypoczynku 

"Myślęcinek", 

Polana Różopole 

46380 Spotkanie Brodaczy, Brodofanek i ich dzieci na corocznym 

ogólnopolskim zlocie. Wiele atrakcji dla najmłodszych 

(miasteczko dziecięce), konkursy z nagrodami dla Pań i 

Panów. Podczas eventu odbywa się bicie rekordu Polski na 

"Największe Zgromadzenie Brodaczy" Obecny wynik to 156 

osób. Również przygotowaliśmy licytację voucherów a cały 

dochód przekazujemy na Panienkę Helenkę, dziewczynkę z 

Zespołem Downa. Koszt miesięcznej rehabilitacji to około 7 

tyś zł. Event dla każdego, bez brody również :) 

293 Osiedlowy Błonie Wymiana powierzchni 

chodnika. 

ul. 

Waryńskiego 

od Nr 8,6,4,2 

do Zespołu 

Szkół Nr 7 w 

pasie 

drogowym 

Działka Nr 17/27, 

obręb 75 

90000 Wymiana popękanych płytek na kostkę  polbruk około 300 

m2. Bardzo intensywnie uczęszczany trakt przez 

mieszkańców, a także uczniów zmierzających do Zespołu 

Szkół Nr 7. Stan techniczny chodników stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa dla osób poruszających się po nim. 

Załączniki (kliknij) 

294 Osiedlowy Błonie Wymiana nawierzchni 

chodników. 

ul. 

Waryńskiego 

10, 12, 16, 18, 

22, 24 w pasie 

Działka Nr 30/70, 

obręb 72 

108600 Wymiana popękanych płytek na kostkę polbruk około 362 

m2. Bardzo intensywnie uczęszczany trakt przez 

mieszkańców budynków i osiedla poruszających się 

pomiędzy ulicami 16 Pułku Ułanów Wlkp. a Broniewskiego. 

Stan techniczny chodników stanowi zagrożenie 

https://drive.google.com/open?id=1hB8fkwvuhu8TGjtMol5UHkm9w_G8Iw7t
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drogowym bezpieczeństwa dla osób poruszających się po nich Załączniki 

(kliknij) 

295 Osiedlowy Kapuś

ciska 

ścieżka zdrowia dla 

Kapuścisk 

górny taras 

Kapuścisk 

wzdłuż lasku i 

do ulicy 

Nowotoruńskie

j 

Pętla obejmująca 

górny taras 

Kapuścisk wzdłuż 

lasku oraz dolny 

taras na tyłach 

firm przy ul. 

Nowotoruńskiej 

wzdłuż lasku 

100000 I etap- wyrównanie terenu i uformowanie ścieżki gruntowej 

wzdłuż dolnego tarasu pod lasem oraz połączenie z już 

istniejącą ścieżka górnego tarasu od strony ul. 

Częstochowskiej. 

II etap - utwardzenie ścieżki gruntowej 

- wykonanie kilku stacji do ćwiczeń fizycznych 

296 Osiedlowy Leśne Terapia bólu kręgosłupa 

dla seniorów 

os. leśne ul. 

Sułkowskiego 

17 Bydgoszcz 

j.w. 100000 Aktywność ruchowa połączona z terapią manualną,  

masażem i refleksologią to gwarancja na życie bez bólu. 

Projekt zakłada 3 miesiące uczestnictwa w zajęciach 

grupowych pilates dla seniorów 2x w tygodniu oraz 12 sesji 

masażu dla każdego uczestnika zajęć. Projekt skierowany do 

20 osób mieszkańców osiedla leśnego 

297 Osiedlowy Leśne Balonowe animacje dla 

dzieci na placach zabaw 

os. leśnego 

place zabaw na 

osiedlu leśnym 

- skwer przy POW 

- park bydgoskiego 

harcerstwa 

- plac zabaw przy 

ul. Skromnej 

100000 Balonowe animacje na 3 ogólnodostępnych placach zabaw. 

Przez okres 3 mc, 1x w tygodniu na placu zabaw pojawi się 

animator, który stworzy cuda z balonów dla wszystkich 

dzieci, umili im czas przez około 2 h. 

298 Mały projekt 

społeczny 

 Aktywna szkoła 

rodzenia dla 

Bydgoszczan 

os. Leśne ul. 

Sułkowskiego 

17, Bydgoszcz 

j.w. 46830 Aktywna Szkoła Rodzenia "przy kobiecie"cykl 6 

interaktywnych warsztatów dla par przygotowujący do 

aktywnego świadomego porodu. Warsztaty realizowane w 

myśl zasady,że poród to ruch, poród to emocje, poród to 

oddech. Po tej szkole kobieta w ciąży i jaj partner poczują 

moc i siłę w przygotowaniu się na najważniejszy dzień w 

https://drive.google.com/open?id=1O29uwNdEAIAg-mW6Z5tftaRB1aB69Tao
https://drive.google.com/open?id=1O29uwNdEAIAg-mW6Z5tftaRB1aB69Tao
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

życiu-powitanie dziecka 

299 Mały projekt 

społeczny 

 Aktywne 

przygotowywanie 

kobiet w ciąży do 

porodu dla 20 kobiet 

3mc zajęć ruchowych w 

grupie +masaż 

ul. 

Sułkowskiego 

17, 85-605 

Bydgoszcz 

j.w. 46830 Aktywność fizyczna w ciąży jest  niezwykle ważna dla kobiet 

w ciąży jej dziecka. Zajęcia aktywna mama mają na celu 

utrzymanie Twojego ciała w dobrej kondycji, przygotowanie 

do aktywnego świadomego porodu, przeciwdziałanie 

dolegliwością bólowym w ciąży. Zajęcia będą odbywały się 

przez 3 mc w grupie po 10 os. każda uczestniczka skorzysta 

również z terapii Metodą Bowena 5 wizyt w czasie 3mc. 

Połączone aktywności fizycznej z terapią daje niesamowite 

efekty i ułatwia poród 

300 Osiedlowy Kapuś

ciska 

renowacja ścieżki wraz z 

budową nowego 

oświetlenia 

pomiędzy 

budowanym 

basenem (piąta 

fala) a 

budynkiem 

przy ul. 

Śliwińskiego 2 

aż do Szarych 

Szeregów 

j.w. 300000 po 50 latach chodnik z płyt betonowych wymaga całkowitej 

renowacji i wymian na kostkę brukową wraz z budowana 

instalacji oświetleniowej aby zwiększyć bezpieczeństwo osób 

chodzących i odprowadzających do pobliskiego żłobka i 

przedszkola dzieci. 

301 Mały projekt 

społeczny 

 przeciwdziałanie i 

leczenie bólów 

kręgosłupa u seniorów 

Sułkowskiego 

17 

j.w. 48830 Ból kręgosłupa doskwierający od lat sprawia,że jeszce 

szybciej sie starzejemy. Warto wspomóc się masażem 

leczniczym. Aby żyło się lepiej i bardzo komfortowo, aktywuj 

się masażem.Pakiet 10 sesji masażów leczniczych dla 20 

osób pomoże Ci żyć zdrowej. 

302 Mały projekt 

społeczny 

 Spotkania z okazji 30-

lecia Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów 

Biblioteka Gł. 

Uniwersytetu 

K. Wielkiego ul. 

Biblioteka Gł. 

Uniwersytetu K. 

Wielkiego ul. 

16800 Stulecie powstania Policji Państwowej z uwzględnieniem 

budowy struktur policyjnych w Bydgoszczy oraz 30-lecie 

powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Policyjnych-

wystawy,prelekcje 

Szymanowskie

go 3,85-074 

Bydgoszcz lub 

BCTW 

Szymanowskiego 

3,85-074 

Bydgoszcz - dojazd 

komunikacja 

miejska  lub BCTW 

- dojazd 

komunikacja 

miejska: autobus 

52P, 93,94 

Policyjnych, połączone z wystawą i prelekcjami 

edukacyjnymi dla młodzieży szczególnie szkół o profilu 

mundurowym, a także społeczeństwa. 

303 Osiedlowy Błonie wymiana nawierzchni 

chodnika około 220m2 

ul. Korczaka 2-

4-6 w pasie 

drogowym 

działka nr 30/36, 

obręb 72 

66000 Wymiana popękanych płytek na kostkę polbruk. Chodnik 

stanowi trakt mocno uczęszczany przez mieszkańców 

budynków i osiedla udających się m.in. na targowisko do 

centrum handlowego w stronę ul. Szubińskiej. Stan 

techniczny chodnika stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla 

osób poruszających się po nim. Załączniki (kliknij) 

304 Osiedlowy Błonie Wymiana nawierzchni 

chodników 

ul. 

Gałczyńskiego 

12,14,16,18,17,

19,21 w pasie 

drogowym 

działka nr 23/58, 

obręb 71 

165000 Wymiana popękanych płytek na kostkę polbruk ok 650m2. 

Bardzo mocno uczęszczany trakt przez mieszkańców osiedla 

udających się m.in. na targowisko do centrum handlowego 

oraz uczniów Szkoły Międzynarodowej i Zespołu Szkól Nr 1. 

Stan techniczny chodników stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa osób poruszających się po nich Załączniki 

(kliknij) 

305 Osiedlowy Błonie Wymiana nawierzchni 

chodnika 

ul. 

Broniewskiego 

- w pasie 

drogowym 

pomiędzy 

centrum 

działka nr 17/1, 

obręb 72 

110700 Wymiana popękanych płytek na kostkę polbruk. Chodnik 

stanowi trakt bardzo mocno uczęszczany przez mieszkańców 

osiedla - przy głównej ulicy Broniewskiego około 369m2. 

Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1ZfjDvrYRpUNMbzUNke9NiM2U_zIc-A8_
https://drive.google.com/open?id=1DVMjY5ugwIaHErzt-z3PS66QyyDzSQ5l
https://drive.google.com/open?id=1DVMjY5ugwIaHErzt-z3PS66QyyDzSQ5l
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

handlowym a 

ul. Korczaka 

306 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa ciągów 

chodników w lesie-

parku na Kapuściskach 

Park Leśny na 

Kapuściskach w 

obrębie ulic: 

Szpitalna, H. 

Dobrzańskiego 

i Zdrowotna 

działka nr 19, 

obręb 0279 

0 Budowa ciągów chodników w Parku Leśnym jest niezbędna. 

Park jest miejscem wypoczynkowym, nieocenionym w 

upalne dni, dającym wytchnienie i i pozwalającym na bliski 

kontakt z naturą. Ogromnym utrudnieniem korzystania z 

tego miejsca są wyboiste, nierówne ścieżki, przeplatane 

sterczącymi konarami, trudne do przebycia przez osoby 

niepełnosprawne, starsze, matki z wózkami. Załączniki 

(kliknij) 

307 Osiedlowy Bartod

zieje 

Warsztaty dla kobiet w 

ciąży i partnera 

przygotowujące do 

porodu 

ul. 

Sułkowskiego 

17, Bydgoszcz 

j.w. 200000 Cykl 4 warsztatów interaktywnych pozwalających 

bezpiecznie i aktywnie przygotować się do porodu 

1) Aktywny poród i plan porodu (2,5h) 

- twoje prawa na sali porodowej 

- jak efektywnie wyprzeć dziecko? 

2) Ja i mój partner w porodzie (2,5h) 

- jak zachowywać się na sali porodowej? 

- jak mężczyzna może pomóc swojej partnerce? 

3) Relaksacja dla kobiet (2h) 

- relaksacja w ciąży i przy porodzie 

4) Pielęgnacja kobiety w ciąży i noworodka (3h) 

- właściwa pielęgnacja niemowlęcia 

- pielęgnacja w ciąży i po 

308 Osiedlowy Wyżyn

y 

Stacja sportowa przy ul. 

Glinki. 

Teren SP 60 Teren SP 60 447613 - boisko sportowe (sztuczna trawa) 

- jeśli zostanie środków to urządzenia treningowe 

- ławki, kosze na śmieci 

https://drive.google.com/open?id=1yjJGjI9hnQmTyh0E7yt75DX8-BeGOG1k
https://drive.google.com/open?id=1yjJGjI9hnQmTyh0E7yt75DX8-BeGOG1k
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Opis projektu 

309 Osiedlowy Szwed

erowo 

Zagospodarowanie i 

uporządkowanie Skarpy 

Szwederowo - 

Wzgórze 

Dąbrowskiego 

Szwederowo - 

Wzgórze 

Dąbrowskiego 

359831 - uporządkowanie terenu 

- dodanie funkcji rekreacyjnej 

- oświetlenie, ławki 

- mała architektura 

310 Osiedlowy Wzgór

ze 

Wolno

ści 

Zagospodarowanie i 

uporządkowanie Skarpy 

Wzgórze 

Wolności - Park 

na Wzgórzu 

Wzgórze Wolności 

- Park na Wzgórzu 

208235 - uporządkowanie terenu 

- dodanie funkcji rekreacyjnej 

- oświetlenie, ławki 

- mała architektura 

311 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Monitoring Wielorybia Wielorybia 109 

przy aptece 

150000 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

312 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Remont chodnika Wielorybia Wielorybia teren 

miejski 

200000 Stan chodnika zagraża bezpieczeństwu mieszkańców - 

kontynuacja 

313 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Ławki dla seniorów Wielorybia Wielorybia co 20 

metrów 

30000 Montaż ławek pomoże osobom starszym w robieniu 

zakupów 

314 Osiedlowy Wzgór

ze 

Wolno

ści 

Ulica Toruńska dla 

niewidomych 

Ulica Toruńska Od Ronda 

Bernardyńskiego 

do Toruńskiego 

200000 Bezpieczna ulica Toruńska: ustawienie znaków "Uwaga 

niewidomi". Dodatkowo urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, oświetlenie, znaki migające. 

315 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Bezpieczna Nakielska Nakielska na 

wysokości 

przystanku 

tramwajowego 

Nakielska-

Wrocławska. 

Nakielska na 

wysokości 

przystanku 

tramwajowego 

Nakielska-

Wrocławska. 

150000 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściu dla pieszych. Montaż m.in. znaków 3d-poziomych 

imitujących ruch, dodatkowe znaki świetlne, oznakowanie 

aktywne - "wybudzające" itp. 
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316 Osiedlowy Okole Skwer przy Młynie Róg ulic 

Młyńskiej i 

Nadrzecznej 

Niezagospodarowa

ny teren zielony 

231880 Zagospodarowanie terenu - przestrzeni między budynkami i 

drogą - obsadzenie zielenią (nowe nasadzenia) z elementami 

małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Można 

skorzystać z projektu studentów UTP (wzornictwo). Można 

dodać latarnię solarną. Realizacja do kwoty. 

317 Mały projekt 

społeczny 

 Teren wypoczynkowo-

rekreacyjny dla seniora i 

ochrony środowiska 

Bydgoszcz, ul. 

S. 

Leszczyńskiego 

13 

Bydgoszcz, ul. S. 

Leszczyńskiego 13, 

na wysokości I 

(pierwszej) klatki 

administracyjnej 

bloku, przed nią od 

strony wejścia do 

bloku. 

20000 Przekształcenie tego terenu zielonego na rekreacyjno-

wypoczynkowy dla seniora i ochrony środowiska. 

Pozostawienie rosnących już tu drzew i krzewów. Wzdłuż 

murów sąsiednich budynków gospodarczych posadzenie 

drzew i krzewów kwitnących (nie cyprysów i iglaków) 

właściwych dla klimatu Polski, aby tworzyły materiał 

pokarmowy dla pożytecznych owadów, w tym pszczół. 

Załączniki (kliknij) 

318 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Fontanna Przylesie Przylesie w okolicy 

pętli 

400000 Fontanna uatrakcyjniłaby park na Przylesiu. 

319 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Bajkowy plac zabaw Teren zielony 

przed szkołą nr 

35 na ulicy 

Gawędy 

pomiędzy 

przedszkolami 

Elf i Bajka. 

Tereny przy szkole 

nr 35 na 

ul.Gawędy , działka 

nr 1, obręb 0342 

400000 Stworzenie placu zabaw obok boiska na pasie zieleni z 

podziałem na kilka stref zabawowych dla maluchów i 

starszaków .Na osiedlu brak konkretnego placu zabaw. Dzieci 

bawią się na okolicznym boisku na rowerach i hulajnogach 

wiec plac zabaw  w tym miejscu sprawdziłby się jako miejsce 

aktywnych spotkań rodzinnych i zabaw. 

320 Osiedlowy Okole Remont placu zabaw na 

terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 3 w 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

35,4  35,6  35,10  

35,12  Obręb 82 

KW 25598 

120000 Projekt będzie obejmował remont placu zabaw znajdującego 

się na terenie SOSW nr 3 w Bydgoszczy. Istniejący od 10 lat 

plac zabaw nie był dotychczas remontowany i aktualnie nie 

nadaje się użytku. Dotąd oraz w przyszłości z placu zabaw 

https://drive.google.com/open?id=1ai3KhGhJxq1tqjqNVZ4QzGY5bhfHu08R
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Bydgoszczy nr 3, ul. 

Graniczna 12, 

Bydgoszcz  85-

201 

korzystać będą mieszkańcy Okola oraz uczniowie SOSW nr 3, 

Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola znajdującego się 

na ul. Śląskiej 

321 Osiedlowy Górzys

kowo 

"Ścieżka rekreacyjna 

bez barier" 

Ogólnodostępn

y teren SP 12, 

ul. Kcyńska 49. 

Szkoła 

Podstawowa nr 

12 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi 

Ogólnodostępny 

teren SP 12, ul. 

Kcyńska 49. 

Szkoła 

Podstawowa nr 12 

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

240000.00 Ustawienie szeregu urządzeń rekreacyjnych, w tym urządzeń 

integracji sensorycznej, przystosowanych dla  osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. Bezpieczna 

nawierzchnia; bez barier; na wózkach inwalidzkich; ławeczki. 

Zadanie będzie stanowiło uzupełnienie budowanej 

nowoczesnej hali sportowej. 

322 Osiedlowy Bartod

zieje 

Remont fragmentu ulicy 

od strony placu zabaw 

"Bartosz" 

południowa 

strona 

budynków ul. 

Skłodowskiej-

Curie 78-80-84-

86 

os. Bartodzieje, 

obręb 787, działka 

136 

500000 poprawa nawierzchni, wydzielenie nowych miejsc 

postojowych Załączniki (kliknij) 

323 Osiedlowy Jachci

ce 

Wiata przystankowa 

(daszek) - przystanek 54 

Saperów-Ludwikowo 

(kierunek Błonie). 

Lokalizacja 

przystanku: 

przy ulicy 

Saperów 7. 

Miejsce realizacji 

zadania: chodnik 

przy ulicy Saperów 

7, Bydgoszcz. 

15.000 Tematem tego projektu jest wybudowanie przystanku z 

daszkiem na chodniku przy ulicy Saperów 7. Przystanek 

będzie służył mieszkańcom osiedla Jachcice jadącym w 

kierunku Centrum lub osiedla Błonie. Ze względu na 

ograniczoną ilość miejsca uważam, że tego typu przystanek 

spełni bardzo dobrze swoją funkcję. Załączniki (kliknij) 

324 Osiedlowy Bartod

zieje 

Remont parkingu i 

chodników - północna 

strona budynku przy ul. 

wjazd od ul. 

Bałtyckiej 

os. Bartodzieje, 

obręb 485, na 

300000 remont nawierzchni miejsc postojowych i chodników 

Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1AHFqzybGGVjRgzc_H_tNyq7tXBizUPKC
https://drive.google.com/open?id=1dlTFe_iO1o4zuAf14bgEHgXm1AseKlht
https://drive.google.com/open?id=1AHFqzybGGVjRgzc_H_tNyq7tXBizUPKC
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B. Głowackiego 55 części działki 82 

325 Osiedlowy Jachci

ce 

Naprawa nawierzchni - 

cała ulica Księcia 

Witolda. 

Cała ulica 

Księcia Witolda 

(Jachcice). 

Lokalizacja: cała 

ulica Księcia 

Witolda, od ulicy 

Andrzeja Kmicica 

do ulicy Onufrego 

Zagłoby. 

98.659 Tematem projektu jest poprawa jakości nawierzchni ulicy 

Księcia Witolda. 

Aktualnie ulica jest bardzo nierówna, w głównej mierze 

dzięki ciężkiemu sprzętowi (używanemu przy niedawno 

wykonywanej ulicy Saperów), który poruszał się ulicą Księcia 

Witolda. Załączniki (kliknij) 

326 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Remont ulicy i chodnika Ul.Dorodna 2 

85-890 

Bydgoszcz 

Ul. Dorodna 2 

Bydgoszcz 

400000 Budowa drogi i chodnica 

327 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Remont chodnika ul. Wyzwolenia 

67 + ul. 

Osiedlowa 18 

Działka: 341/6 

Obręb: 0339 

160000 Wymiana starej, zniszczonej nawierzchni gminnego chodnika 

przebiegającego od budynku przy ul. Wyzwolenia 67 do 

pawilonów handlowych przy ul. Osiedlowej 18 zgodnie z 

załączoną mapką, celem zapewnienia bezpieczeństwa 

pieszych. Chodnik jest w opłakanym stanie, stanowi 

zagrożenie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Remont 

pozwoli na bezpieczną komunikację i wygodny dostęp do 

przystanku tramwajowego Andersa/Wolna. Załączniki 

(kliknij) 

328 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Wymiana przystanków 

komunikacji publicznej 

na estetyczne. 

Cała Osowa 

Góra 

Przystanki na 

Osowej Górze 

100000 Wymiana wiat przystankowych na nowe, estetyczne. 

329 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Budowa parku 

kieszonkowego na placu 

przy ulicy Rekinowej, 

między stawami a 

plac przy ulicy 

Rekinowej, 

między 

stawami a 

działka 6/34   

obręb 0313 

80000 Należy wytyczyć ścieżkę z  placem, na którym zostaną 

ustawione ławki. Trzeba posadzić trawy ozdobne, krzewy i 

rośliny bylinowe . Trzeba przygotować także trawniki, a 

istniejący drzewostan uporządkować. Można  też  postawić 

https://drive.google.com/open?id=1PCoZJyIGuHIWnWGKbq0TJoc-L2S4eG0d
https://drive.google.com/open?id=15igh2T0DIDXsAgVwVvv552ZhF8UuiFZ6
https://drive.google.com/open?id=15igh2T0DIDXsAgVwVvv552ZhF8UuiFZ6
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kościołem. kościołem pergolę. Załączniki (kliknij) 

330 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

Teren aktywnej 

rekreacji i wypoczynku – 

„Wiatrowy Młyn” 

ul. Wyzwolenia 

/ gen. J. 

Hallera, 

nieopodal Activ 

Parku i 

Biedronki 

ul. Wyzwolenia / 

gen. J. Hallera, 

nieopodal Activ 

Parku i Biedronki; 

działki nr ew. 3/3 i 

23/1 w obr. 0434 

301988 Budowa miejsca do aktywnego spędzania czasu, 

nawiązującego do historycznego młyna wiatrowego, który 

XIX wieku znajdował się nieopodal. Rozbudowa istniejącego 

placu zabaw, powstanie nowych elementów linowych i 

kalisteniki. Zagospodarowanie terenu w zieleń urządzoną i 

oświetlenie. Załączniki (kliknij) 

331 Mały projekt 

społeczny 

 Łąka kwietna - 

warsztaty edukacyjne o 

ekologicznych 

właściwościach roślin 

łąkowych. 

Zespół Szkół i 

Placówek nr 1 , 

ul Stawowa 53, 

Osiedle Błonie 

Budynek Zespołu 

Szkół i Placówek nr 

1 w Bydgoszczy 

10000 Na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1  planowana jest  

łąka kwietna, która ma zastąpić istniejący trawnik. Zaprosimy 

osoby kompetentne z organizacji "Łąki Kwietne" aby 

przeprowadziły szkolenie, warsztaty, prelekcje dla uczniów 

ZSiP oraz mieszkańców miasta na temat korzyści 

wynikających z zakładania w miastach łąk kwietnych. W 

programie także informacje o owadach zapylających, ich 

wpływie na środowisko i koniecznych do ich przetrwania 

ekosystemach.  Warsztaty otwarte w grupach. 

332 Osiedlowy Bartod

zieje 

Budowa chodnika na 

północnej stronie ulicy 

Pułaskiego przy 

cmentarzu parafialnym. 

Budowa 

chodnika na 

północnej 

stronie ulicy 

Pułaskiego przy 

cmentarzu 

parafialnym na 

Bielawkach. 

ul.Pułaskiego przy 

cmentarzu 

parafialnym na 

Bielawkach. 

100000 Chodnik dla pieszych z np. kostki brukowej po stronie 

cmentarza. 

334 Osiedlowy Miedz

yń - 

Budowa chodnika przy 

ulicy Tańskich  - od 

ul.Nakielskiej do 

Ulica Tańskich  

- od 

ul.Nakielskiej 

Ulica Tańskich  - od 

ul.Nakielskiej do 

cmentarza 

150000 Wykonanie bezpiecznego i solidnego dojścia do cmentarza 

dla pieszych. 

https://drive.google.com/open?id=1XRM328TieqWhkNvUo5xOYlBN1xShF0OP
https://drive.google.com/open?id=1hvMgJPfNxh6ic8msPy0LtheXtf-hyOCX
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Prądy cmentarza parafialnego. do cmentarza 

parafialnego. 

parafialnego. 

335 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Rowery towarowe 

(cargo) do 

wypożyczenia 

Centrum 

Informacji 

Turystycznej na 

Starym Rynku, 

miejsca 

postojowe dla 

rowerów na ul. 

Niedźwiedzia. 

Stary Rynek, 

Bydgoszcz 

30000 Trzy rowery transportowe do wypożyczenia za okazaniem 

dowodu osobistego lub małą opłatą. Proponowany układ to 

dwa rowery do przewozu dzieci i jeden do przewozu 

towarów, rower Babboe tych typów (Big i Transporter)  wraz 

z podstawowymi akcesoriami (zapięcie, pokrowiec 

przeciwdeszczowy, poduszka na siedzisko) według cen 

dystrybutora to poniżej 10 tys PLN. Podobny system działa 

już w większych miastach wojewódzkich, np. Gdańsk i 

Kraków i harmonizuje z planowanym projektem ruchu na ul. 

Długiej. Załączniki (kliknij) 

336 Mały projekt 

społeczny 

 Festyn Rodzinny Śluzy 

2020 

Planty Starego 

Kanału 

Bydgoskiego u 

zbiegu ul. 

Nakielska / 

Wrocławska 

Planty Starego 

Kanału 

Bydgoskiego 

46.000 Jako projekt społeczny ten ma za zadanie integrację 

mieszkańców dzielnic Okola, Wilczaka, Śródmieścia. Festyn 

dwudniowy będzie w swej szacie, poza zabawą, również 

elementy edukacji, otwartości, integracji, uczestnictwo 

mieszkańców w życiu społecznym. Miejsce podzielone na 

strefy tematyczne, takie jak: strefa rękodzieła, strefa 

ekologiczna, strefa historii, strefa kulinarna, strefa ruchu, 

strefa inicjatyw społecznych i strefa artystyczna, 

337 Mały projekt 

społeczny 

 Przejście przez most 

przy śluzie 

Przejscie 

mostem nad 

Kanałem 

Bydgoskim przy 

śluzie Na 

przeciwko 

kortów 

tenisowych 

Przejście przy 

śluzie łączące 

Okole z 

Wilczakiem.  

Okolice kortów 

tenisowych. 

150000 Praca ma polegac na wyrównaniu wejścia na most z 

obydwóch stron mostu.  

Wybudowanie podjazdu dla wózków i rowerów. 

Zlikwidowane aktualnie wystających krawężników.  

Utwardzenie nawierzchni na moście i przed mostem. 

https://drive.google.com/open?id=1-GlBxYtUZ4HPuUFWqMPH5cPuMSQYcS6r
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

przy ul. 

Nakielski 

338 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Nasadzenia drzew i 

utworzenie łąki na 

terenach zielonych 

wzdłuż ulicy Przerwy-

Tetmajera 

Tereny zielone  

wzdłuż ulicy 

Przerwy 

Tetmajera 

pomiędzy ulicą 

Nakielska a 

Ciepłą 

Tereny zielone  

wzdłuż ulicy 

Przerwy Tetmajera 

pomiędzy ulicą 

Nakielska a Ciepłą 

50000 Odmłodzenie drzewostanu, wykarczowane samosiejek, 

nasadzenia platanów  około 10 sztuk. Utworzenie łąki. 

Zagospodarowanie i oczyszczenie strumyka. 

339 Osiedlowy Leśne Wymiana chodnika przy 

Cmentarzu Parafialnym 

Parafii pw. św. 

Wincentego à Paulo 

Ulica K. 

Pułaskiego na 

wysokości od 

al. 

Wyszyńskiego 

do ul. Gajowej 

Ulica K. Pułaskiego 

na wysokości od al. 

Wyszyńskiego do 

ul. Gajowej 

60000 Projekt obejmuje wymianę chodnika na ulicy Pułaskiego 

prowadzącego od Alei Wyszyńskiego do ulicy Gajowej. 

Aktualny stan nawierzchni stanowi duże utrudnienie, 

szczególnie dla starszych ludzi, w dostaniu się na cmentarz. 

340 Mały projekt 

społeczny 

 "Senior w formie" - 

aktywizacja bydgoskich 

seniorów poprzez 

taniec. 

Bydgoszcz 1. Szkoła 

Podstawowa nr 4 

im. mjra Henryka 

Sucharskiego, ul. 

Wyzwolenia 4, 85 - 

790 Bydgoszcz 

2. Szkoła Tańca 

FORDANCE, ul. St. 

Skarżyńskiego 10, 

85 - 791 Bydgoszcz 

46380 Aktywizacja seniorów poprzez taniec (gimnastyka taneczna, 

taniec towarzyski), który jest świetną formą aktywności 

fizycznej. Zajęcia skierowane są dla osób w wieku 60 plus i 

adresowane dla początkujących i zaawansowanych. W 

ramach zajęć  będą się odbywały wieczorki integracyjne. 

Kurs zakończy się zabawą taneczną dla uczestników i ich 

gości.  

"Tańczyć może każdy, bez względu na wiek i stopień 

sprawności". 

341 Mały projekt  Wtopienie krawężników 

- most pomorski 

Zjazd do Tesco 

po zachodniej 

Zjazd do Tesco po 

zachodniej stronie 

5000 Zeszlifowanie starych krawężników lub wykopanie starych 

krawężników i wstawienie nowych i dostosowanie ich do 
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

społeczny zachodni zjazd do Tesco stronie mostu 

pomorskiego 

mostu 

pomorskiego 

poziomu jezdni. Załączniki (kliknij) 

342 Mały projekt 

społeczny 

 „Obrajlowienie” Doliny 

Śmierci 

Dolina Śmierci 

w Fordonie 

Dolina Śmierci w 

Fordonie 

46380 Projekt obrajlowienia Doliny Śmierci „Golgoty XX wieku”, w 

postaci wykonania i montażu (dla każdej ze stacji Drogi 

Krzyżowej), tabliczki z brajlem w materiale PMMA na 

stojaczkach wkopanych w ziemię tuż przy „księgach” – 

zawierających m.in. kod QR pod warstwą wypukłą. 

Dodatkowo wykonanie 1-2 planów tyflograficznych 

przedstawiających cały obszar Doliny Śmierci, na którym 

zaznaczy się najważniejsze miejsca i otoczenie doliny z 

legendą. Szczegółowy zakres prac w konsultacji z 

pomysłodawcą projektu. 

343 Osiedlowy Bartod

zieje 

"Obwodnica 

rowerowa",  czyli droga 

rowerowa wzdłuż Brdy 

Droga 

rowerowa 

wzdłuż lewego 

brzegu Brdy do 

pętli "Dworzec 

Wschód" 

Droga prowadząca 

od mostu 

Pomorskiego na 

wysokości 

hipermarketu 

Tesco, 

przecinająca most 

Kazimierza 

Wielkiego, 

kończąca się przy 

ulicy Spornej. 

800000 Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów chcących 

przedostać się z górnego tarasu Bydgoszczy do Fordonu. 

Ścieżka omijałaby wiele skrzyżowań ze światłami 

sygnalizacyjnymi przy ul. Fordońskiej skracając czas 

przejazdu. Przejście "Dworcem Wschód" umożliwiłoby 

bezpieczną podróż drogami rowerowymi od ul. 

Akademickiej, aż do ronda Fordońskiego.  Droga ta, dzięki 

leśnemu, pięknemu krajobrazowi wzdłuż rzeki, mogłaby stać 

się nie lada gratką dla rowerzystów jak i amatorów letnich 

spacerów. 

344 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Odnowienie parku 

Milenijnego w Starym 

Fordonie 

Działka 

193/2 

Obręb 

0342 

Działka 

Park Milenijny, 

między ulicami: 

Fordońską a rzeką 

Wisłą 

180000 Obecnie park nie spełnia swojej podstawowej funkcji. 

Pozostawiony sam sobie przez lata ulegał powolnej 

degradacji. W ramach projekt proponuje postawienie 6 

lamp, 6 ławeczek z oparciem, 6 koszy na śmieci, odnowienie 

ścieżki parkowej z nawierzchni mineralnej oraz postawienie 

https://drive.google.com/open?id=1Po7jZn_lh8NQ_iy1DYgMsI0hhEz0uGX6
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

193/2 

Obręb 

0342 

Działka 

192 

Obręb 

0342 

przy wejściu do parku instalacji metalowej z nazwą “Park 

Milenijny” (w załączniku przykładowa forma). Zrealizowanie 

projektu to pierwszy krok do odzyskania tego zaniedbanego 

parku dla mieszkańców Bydgoszczy. Załączniki (kliknij) 

345 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Trybuny na Stadionie 

Wisełki Fordon 

ul. Jana 

Piwnika-

Ponurego – 

Stadion 

ul. Jana Piwnika-

Ponurego – 

Stadion – działka 

nr ew. 10 w obr. 

0395 

454983 Budowa wandaloodpornych trybun na modernizowanym 

stadionie przy ul. J. Piwnika-Ponurego. Trybuny odporne na 

demontaż, połamanie, zarysowanie, łatwe w usuwaniu 

zanieczyszczeń i wszelkich napisów. Wygodne i komfortowe. 

346 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Dostosowanie obiektu 

Przychodni Lekarskiej 

Opławiec do potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych. 

Bydgoszcz, ul 

Oplawiec 153 

Teren przed i 

wnętrze budynku 

Przychodni 

Opławiec i siedziby 

Rady Osiedla 

Smukała- Opławiec 

Janowo ( ul. 

Opławiec 153 - dz. 

4/1 obręb 0292) 

80000 Likwidacja barier architektonicznych i udostępnienie obiektu 

Przychodni Opławiec dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

pośrednio wpływająca na ułatwienie dostępu tych osób do 

siedziby Rady Osiedla. Projekt zakłada likwidację wysokich 

krawężników przy wejściu na teren z parkingu, wymianę i 

dostosowanie chodnika do przychodni i siedziby Rady 

Osiedla, budowę podjazdu dla inwalidów do przychodni, 

wymianę drzwi wejściowych do przychodni i poczekalni oraz 

remont pomieszczenia łazienki dla pacjentów. 

347 Mały projekt 

społeczny 

 Gry miejskie dla małych 

i dużych 

Plener w 

obszarze 

bydgoskich 

dzielnic 

Górnego i 

Dolnego 

Teren bydgoskich 

osiedli Górnego i 

Dolnego Tarasu, 

np. Okole, Wilczak, 

Śródmieście, 

Leśne, Bielawy, 

Skrzetusko, 

46380 Gra miejska to gra terenowa, która odbywa się w przestrzeni 

miasta. Uczestnicy (grupy 2-5 osób) odwiedzają wskazane 

miejsca. Tam wykonują przygotowane dla nich zadania by 

osiągnąć główny cel gry np. rozwikłać zagadkę. W ramach 

projektu chcemy przeprowadzić 9 gier, każda na terenie 

innego osiedla. Gry będą dostosowane do udziału w nich 

dzieci i seniorów. 

https://drive.google.com/open?id=1fFmjjBujPYkwcCUn1j6ljwjZULsoUiPW
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Opis projektu 

Tarasu. Bartodzieje, 

Szwederowo, 

Wzgórze Wolności, 

Wyżyny, 

Kapuściska. 

Celem wydarzeń jest integracja i aktywizacja lokalnych 

społeczności. 

Projekt przygotowany przez Fundację Rozwoju 

"JUTRONAUCI"  i Gry Kozackie. 

348 Osiedlowy Błonie Wybieg dla psów Ogrodzony i 

oświetlony 

wybieg dla 

psów  na 

terenie Skweru 

16 Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich. 

Skwer 16 Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich 

100000 Najbliższe wybiegi dla psów znajdują się na ul. Kossaka oraz 

Józefa Schulza.  Do obu z okolicy ul. Dmowskiego jest dość 

daleko. 

349 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Skwer Mariampolski – 

miejsce zabawy, 

zadumy i zmęczenia 

ul. Podgórze – 

działka nr ew. 

23/2 w obr. 

0402 

ul. Podgórze – 

działka nr ew. 23/2 

w obr. 0402 - 

strefa 100.ZP w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

249843 Skwer składający się z trzech stref: strefy Zabawy dla 

najmłodszych to m.in. zestaw zabawowy, huśtawka, 

zjeżdżalnia, piaskownica; strefy Zadumy z ławeczkami, 

altaną, tablicami informacyjnymi oraz miejscem na pomnik 

„Pomidora Polnego” – pamięci rolników z Mariampola; 

natomiast strefę Zmęczenia stanowić mają 

trzystanowiskowe zestawy siłowni plenerowej. Teren 

ogrodzony, oświetlony, zagospodarowany w zieleń. Miejsce 

integracji wielopokoleniowej.  Zabezpieczenie rosnącego w 

sąsiedztwie kasztanowca. 

350 Osiedlowy Błonie Rewitalizacja ul. 

Romana Dmowskiego 

ul. Romana 

Dmowskiego 

ul. Romana 

Dmowskiego 

150000 Rewitalizacj całej ulicy tj; 

- poprawienie chodników i nawierzchni ulicy; 

- usunięcie niektórych drzew; 

- progi zwalniające ( poprawienie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz osób wysiadających z przystanku); 
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

- rewitalizacja obszaru przy rodzielni elektrycznej 

Dmowskiego 11 oraz stworzenie kilku miejsc parkingowych; 

- rewitalizacja obszarów przy wiatach smietnikowych/ 

garażowych z usunięciem drzew oraz stworzeniem nowych 

miejsc parkingowych; 

- ustawienie lustra na ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

Załączniki (kliknij) 

351 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Dokończenie 

finansowania budowy 

ul. Homarowej brukową 

kostką betonową 

ulica 

Homarowa 

ulica Homarowa 280000 Ulica Homarowa jest jedyną  nieutwardzoną ulicą osiedlową 

stanowiącą  alternatywny dojazd do Szkoły Podstawowej 64, 

Basenu Sardynka,  przychodni Salus, posterunku Policji w 

przypadku zamknięcia ulicy Sardynkowej . Z ulicy korzystają 

nie tylko jej mieszkańcy, ale również pozostali  mieszkańcy 

Osowej Góry. Ulica stanowi  dogodne połączenie i skrót   dla 

pieszych udających się w kierunku bloków czy na przystanek 

w szczególności  z ulic Trociowej, Szczupakowej, Karpiej, 

Morszczukowej, Jesiotrowej. 

352 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Bezpieczna droga 

uczniów do szkoły! 

200m odcinek 

od ul. 

Tatrzańskiej do 

ul. 

Bieszczadzkiej 

200m odcinek od 

ul. Tatrzańskiej do 

ul. Bieszczadzkiej - 

strefa 173.KPXR  w 

MPZP - m.in. dz. nr 

ew.  12/1 w obr. 

0405 

249843 Utworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla 

pieszych, rowerzystów, wrotkarzy, rolkarzy, deskorolkarzy, 

hulajnogistów, zapewniającego pozbawione ruchu 

samochodowego połączenie ul. Tatrzańskiej oraz ul. 

Bieszczadzkiej – m.in. drogi dojścia uczniów do pobliskiej 

szkoły. Teren oznaczony w planie miejscowym jako 173.KPXR 

– teren drogi rowerowej. 

353 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Oświetlone Miasto - 

poprawa 

bezpieczeństwa 

Mieszkańców! 

nieoświetlone 

ulice na os. 

Tatrzańskim 

nieoświetlone 

ulice na os. 

Tatrzańskim - ul. 

Galla Anonima, 

Wincentego 

249843 Budowa miejskiego oświetlenia na odcinkach ulic 

pozbawionych tego luksusu – ul. Galla Anonima, Wincentego 

Kadłubka, Janka z Czarnkowa, Tatrzańskiej, Karkonoskiej, 

Wyzwolenia (od Tuchołkowej do Sudeckiej) i Wierchowej. 

Naprawa wieloletnich zaniedbań bydgoskich drogowców w 

https://drive.google.com/open?id=1-YOUYekM7HWFbR3JiLHRYpmVoaLcMMNe
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Kadłubka, Janka z 

Czarnkowa, 

Tatrzańska, 

Karkonoska, 

Wyzwolenia (od 

Tuchołkowej do 

Sudeckiej),  

Wierchowa. 

realizacji zadań własnych gminy z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa Mieszkańców. 

354 Mały projekt 

społeczny 

 Piknik rolny przy 

muzyce Country 

Plac przy ul. 

Orląt 

Lwowskich - 

Fordon 

Plac przy ul. Orląt 

Lwowskich - 

Fordon 

46380 Weekendowy piknik rolny producentów ekologicznej 

żywności z pobliskich gmin, uzupełniony o prezentację 

sprzętu rolniczego – nowoczesnego, jak i takiego z dawnych 

lat. Wydarzenie zorganizowane przy muzyce Country, 

zespołów grających na plenerowej scenie. 

355 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Utwardzenie chodników 

w parku Kazimierza 

Wielkiego 

Park 

Kazimierza 

Wielkiego 

Park Kazimierza 

Wielkiego 

420000 Utwardzenie pozostałych nieutwardzonych chodników w 

parku Kazimierza Wielkiego pozwoli na poprawę komfortu 

pieszych. 

356 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

pieszych na 

newralgicznym odcinku 

ul. Opławiec 

Rejony 

przystanków 

komunikacji 

miejskiej 

Opławiec-

Kolonijna oraz 

Opławiec - 

Ulica Opławiec - 

okolice 

przystanków A-58 

Opławiec-

Kolonijna oraz 

Opławiec - 

Wypoczynkowa 

30000 Ulica Opławiec nie posiada chodników przez co jest bardzo 

niebezpieczna, szczególnie na jej najwęższym jednocześnie 

dość intensywnie zabudowanym odcinku pomiędzy 

posesjami nr 38 -88. Wąskie pobocze, na które to 

mieszkańcy zmuszani są przez Miasto do wystawiania 

pojemników na śmieci (pod rygorem ich niewywiezienia)  i 

długa "prosta" dodatkowo zwiększają niebezpieczeństwo 

potrącenia tam pieszych. Zasadnym jest więc budowa 
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e 
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lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Wypoczynkowa progów zwalniających na początku "prostej" przy 

wskazanych przystankach MZK. 

357 Osiedlowy Wyżyn

y 

Usprawnienie 

komunikacji pieszej w 

rejonie ulic Łomżyńskiej 

i X.Dunikowskiego 

Ulice 

Łomżyńska, X. 

Dunikowskiego 

oraz łącznik 

między tymi 

ulicami. 

Pas drogowy ulic 

Łomżyńska, X. 

Dunikowskiego 

wraz z łącznikiem 

między tymi 

ulicami 

150000 Założeniem projektu jest odtworzenie układu dróg pieszych 

w okolicy siedziby NFZ: 

- utworzenie 6 nowych przejść dla pieszych wraz z barierami 

chodnikowymi uniemożliwiającymi parkowanie 

samochodów w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, 

- budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia NFZ przy ulicy 

Łomżyńskiej, 

- wyznaczenie pasa ruchu pieszych między blokami 1 i 3 

wzdłuż północnej strony ulicy Dunikowskiego, 

- zakaz postoju na zwężonym odcinku ulicy Łomżyńskiej. 

Załączniki (kliknij) 

358 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa chodnika w 

rejonie skweru 

Krzyżanowskiego - 

Wilka wraz z 

wyznaczeniem przejścia 

dla pieszych 

Skwer 

Krzyżanowskie

go - Wilka, 

ulica 

Bohaterów 

Kragujewca / X. 

Dunikowskiego 

Działka 25/2 obręb 

480, działka 24/8 

obręb 480 oraz pas 

drogowy na 

granicy ulic 

Bohaterów 

Kragujewca i X. 

Dunikowskiego 

100000 Budowa chodników stanowiących część ciągu pieszego 

pomiędzy ulicami Dunikowskiego i Magnuszewską (obecnie 

brak utwardzonej nawierzchni, błoto, często nie można 

tamtędy przejść).  

Wyznaczenie przejścia dla pieszych styku ulicy 

Dunikowskiego i Boh. Kragujewca będącego kontynuacją 

ciągu pieszego na skwerze Krzyżanowskiego-Wilka. Obecnie 

główna alejka skweru prowadzi wyłącznie na jezdnię dla 

samochodów, piesi przechodzą na drugą stronę ulicy 

pomiędzy zaparkowanymi samochodami w miejscu 

niedozwolonym Załączniki (kliknij) 

359 Osiedlowy Okole Budowa parkingu dla 

mieszkańców kamienic 

przy pieszojezdni ul. 

ul. 

Grunwaldzka 

101 

Wolny teren 

przyległy do 

pieszojezdni ul. 

Grunwaldzkiej 

45000 Projekt zakłada budowę kilku miejsc parkingowych do 

wyłącznego korzystania przez mieszkańców i właścicieli lokali 

przy pieszojezdni ul. Grunwaldzkiej z wjazdem od strony 

szczytu kamienicy Grunwaldzka 103. Obecnie w godz. pracy 

https://drive.google.com/open?id=1oe25iZDJU_8kxn5TcIuhoQp5ZHAj9grc
https://drive.google.com/open?id=1hqkNTD_ajx7HckTdxabrM0M4tmjBWw4N
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Grunwaldzkiej (posesja 101 - 

terenie działki 1/3 

obręb 0077) 

Atosa mieszkańcy nie mają możliwości zgodnego z prawem 

dojazdu i zaparkowania pod domem z uwagi na zajęcie 

wszystkich wyznaczonych w strefie zamieszkania miejsc 

przez przyjezdnych pracowników Atosa. 

360 Osiedlowy Okole Utwardzenie miejsc 

parkingowych na 

terenie strefy 

zamieszkania wzdłuż 

pieszojezdni ul. 

Grunwaldzkiej 

ul. 

Grunwaldzka 

na odcinku 

Czarna Droga- 

Kraszewskiego 

Teren parkingu 

wzdłuż 

pieszojezdni ul. 

Grunwaldzkiej na 

odcinku Czarna 

Droga- 

Kraszewskiego 

230000 Projekt zakłada dokończenie porządkowania terenu ul. 

Grunwaldzkiej wzdłuż pieszojezdni na odcinku Czarna Droga- 

Kraszewskiego  w drodze utwardzenia ekokostką parkingu 

wyznaczonego na terenie zielonym w strefie zamieszkania. 

Realizacja projektu wpłynie na ochronę zieleni i likwidację 

"szpetoty" pozostałej w rejonie istniejącej alei lipowej 

wzdłuż pieszojezdni po etapie realizacji ścieżki rowerowej i 

strefy zamieszkania. 

361 Mały projekt 

społeczny 

 Spacery tematyczne z 

przewodnikiem po 

Bydgoszczy 

"Wyobraźni błogi raj,  

za opowieść grosza daj" 

Zakątki 

Bydgoszcz 

mniej i bardziej 

znane. 

 15000 Proponujemy serię 10 spacerów tematycznych po 

Bydgoszczy, bydgoskich osiedlach, okraszanych 

ciekawostkami, do których trudno dotrzeć, albo są oczywiste 

wyłącznie dla mieszkańców. Spacery poprowadzą 

wyspecjalizowani przewodnicy po Bydgoszczy, absolwenci 

kursu organizowanego przez ByLOT. 

Projekt organizowany przez Fundację Rozwoju "Jutronauci". 

362 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie drogi Jęczmienna Jęczmienna 157.483 Utwardzenie drogi chodnik oświetlenie 

363 Mały projekt 

społeczny 

 Z komputerem na ty dla 

50+ w osiedlu 

Szkoła 

Podstawowa nr 

34 ul. Opławiec 

157 

Szkoła 

Podstawowa nr 34 

ul. Opławiec 157 - 

pracownia 

komputerowa 

46830 Projekt zakłada doskonalenie umiejętności komputerowych i 

integrację mieszkańców osiedla Smukała- Opławiec -Janowo 

w wieku 50+. W ramach projektu należy doposażyć 

pracownię komputerową szkoły w sprzęt umożliwiający 

przeprowadzanie okresowych spotkań/szkoleń seniorów 

doskonalących swoje umiejętności z zakresu programów 
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pakietu office, auto-cad i  mediów społecznościowych dla 

mieszkańców osiedla. Pozostałe środki przeznaczone będą 

na wynagrodzenie osoby prowadzącej okresowe spotkania z 

seniorami. 

364 Osiedlowy Łęgno

wo 

Zmiana nawierzchni 

placu osiedlowego 

placu zabaw oraz jego 

doposażenie 

Plac zabaw 

pomiędzy 

ulicami 

Spółdzielczą a 

Okólna 

Pośród bloków 100000 Zmiana nawierzchni osiedlowego placu zabaw na gumowa, 

bezpieczna dla dzieci. Obecnie na placu jest piasek, który 

utrudnia swobodne poruszanie się 

365 Osiedlowy Łęgno

wo 

Mini boisko do piłki 

nożnej dla dzieci na 

placu rekreacyjnym 

Ul. Żółwinska Osiedlowy plac 

rekreacyjny 

120000 Projekt dotyczy zamontowania mini boiska do piłki nożnej o 

gumowej, bezpieczniej nawierzchni co pozwoli młodszym 

dzieciom grać w piłkę nożną niedaleko miejsca zamieszkania. 

366 Osiedlowy Jachci

ce 

Ścieżka spacerowa nad 

Brdą (od ul. Żeglarskiej 

do mostu przy ul. 

Pileckiego) 

Lokalizacja: 

ścieżka nad 

Brdą wzdłuż 

ulicy 

Żeglarskiej. 

Lokalizacja ścieżki: 

od chodnika przy 

ul. Żeglarskiej (przy 

Moście 

Kolejowym), 

wzdłuż ulicy 

Żeglarskiej, aż do 

mostu przy ulicy 

Pileckiego. 

98.659 Aktualnie spacerując nad Brdą można w estetycznych i 

komfortowych warunkach przespacerować się np. ze Starego 

Rynku aż do ul. Unii Lubelskiej. Jednak idąc dalej nad Brdą w 

kierunku Jachcice - Czyżkówko jest tylko piaszczysta dróżka 

wątpliwej jakości. Projekt ma na celu utwardzenie np. na 

bazie istniejącej ścieżki, aby spacerujący mógł dalej 

swobodnie i co najważniejsze suchą stopą przejść nad Brdą 

aż do mostu przy ulicy Pileckiego. Poproszę również o 

rozważenie dodatkowych ławek wzdłuż ścieżki. Załączniki 

(kliknij) 

367 Osiedlowy Leśne Remont ulicy Powstania 

Listopadowego 

Ulica 

Powstania 

listopadowego 

na całej jej 

Ulica Powstania 

listopadowego na 

całej jej długości 

222370 Ulica Powstania Listopadowego jest drogą prowadzącą do 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowi również 

dojazd do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego, 11 

Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz służy osobom 

odwiedzającym pobliski cmentarz. Konieczna jest wymiana 

https://drive.google.com/open?id=1nx5TyEbcg1JnWwlM_6DmTq0DLbxBdttk
https://drive.google.com/open?id=1nx5TyEbcg1JnWwlM_6DmTq0DLbxBdttk
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długości nawierzchni, remont chodnika po jednej i jego budowa po 

drugiej stronie ulicy Powstania Listopadowego. 

368 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Plac Zabaw Świetlica dla 

Dzieci przy ul. 

Torunskiej 

Świetlica dla dzieci 

przy skrzyżowaniu 

ul. Toruńskiej i 

Wypaleniska 

130000 Plac zabaw dla dzieci z osiedla Legnowo Wieś, zjeżdżalnie, 

bujawki, piaskownica, domek że zjeżdżalnia, siatki 

wspinaczkowe itp 

369 Mały projekt 

społeczny 

 Zarybienie glinianek 

przy ulicy Rejewskiego 

ul.M. 

Rejewkiego 

Bydgoszcz na 

przeciw 

Auchan 

J/W 8000 Zarybienie stawów tzw glinianek narybkiem: karasia karpia 

lina amura w łącznej  ilości 3000 szt 

zarybienie tzw kroczkiem ryb karasia karpia lina amura w 

ilości 1500 szt 

zarybienie tzw tarlakami karasia lina amura i karpia tj rybami 

po tarle które złożą ikrę po wpuszczeniu do stawów w ilosci 

80 szt 

Zarybienie miałoby nastąpić zgodnie ze sztuka hodowlana 

przez Gospodarstwo Rybackie w terminach zgodnych z 

kalendarzem rozrodczym danych gatunków ryb 

370 Osiedlowy Okole Miasteczko ruchu 

drogowego oraz tor 

rowerowy pumptrack 

nad Kanałem 

Bulwar 

Sebastiana 

Malinowskiego, 

park obok 

kanału 

bydgoskiego 

Bulwar Sebastiana 

Malinowskiego 

220000 Projekt zakłada powstanie miejsca do bezpiecznej nauki 

jazdy na rowerze,  hulajnodze  itp. wg zasad ruchu 

drogowego oraz mały okragły tor Pumprack do nauki jazdy 

wyczynowej na górkach i podjazdach a także montaż 

ławeczek. Miasteczko to świetnie wkomponuje sie w tereny 

zielone obok naszego pięknego Kanału Bydgoskiego. Może 

dać dużo wiedzy potrzebnej aby zdać na kartę rowerową 

oraz nauczyć bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, ale i 

też dużo zabawy jazdą np. na rolkach czy deskorolce. 

371 Mały projekt  Komiks Ekologiczny Na 

płocie Sosw Nr 3 W 

Specjalny 

Ośrodek 

Działki nr: 35.4    

35.6    35.10   

46000 Wykonanie komiksu o tematyce ekologicznej na plexi 

zamontowanych na ogrodzeniu SOSW nr 3 w Bydgoszczy. 
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społeczny Bydgoszczy przy Ul. 

Granicznej 12 

Szkolono-

Wychowawczy 

nr 3 w 

Bydgoszczy, ul. 

Graniczna 12, 

85-201 

Bydgoszcz 

35.12    Obręb 82 

KW 25598 

Celem jest propagowanie postaw ekologicznych, 

zobrazowanie poprzez czytelny przekaz wizualny docierający 

zarówno do dzieci jak i do dorosłych mieszkańców Okola.  

Zakończeniem akcji będzie festyn ekologiczny na terenie 

SOSW nr 3, dla uczniów SOSW 3, SP 10 oraz mieszkańców 

Okola. 

372 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Modernizacja placu: 

ogrodzony plac zabaw z 

siłownią, założenie łąki 

kwietnej, posadzenie 

drzew 

Połowa placu 

pomiędzy 

blokami: 

Ciesielska 2, 

Baczyńskiego 

12, Kapuściska 

12, Wojska 

Polskiego 39, 

Plac pomiędzy 

blokami: Ciesielska 

2, Baczyńskiego 

12, Kapuściska 12, 

Wojska Polskiego 

39, część działki nr 

75/7, obręb 0202 

180000 Na połowie ogrodzonego terenu zostanie założona łąka 

kwietna, pośród kwiatów zostaną ułożone ścieżki z ławkami 

a przy nich stoliki do gry w szachy/warcaby. Na łące zostaną 

posadzone 4 drzewa owocowe, żeby w letnie dni tworzyły 

półcień. Dla celów edukacyjno/ekologicznych - mini 

warzywniak. Powstanie też mini plac zabaw dla 

najmłodszych z mini siłownią, tenisem stołowym, placem do 

gry w koszykówkę – umożliwiając nam spędzanie rodzinnego 

czasu wiosną i latem na podwórku. 

373 Mały projekt 

społeczny 

 Wakacje z Chemikiem - 

otwarte i bezpłatne 

treningi piłki nożnej dla 

dzieci 

Obiekty 

Bydgoskiego 

Klubu 

Sportowego 

Chemik, 

osiedle 

Wyżyny, ul. 

Glinki 79 

Obiekty 

Bydgoskiego Klubu 

Sportowego 

Chemik, osiedle 

Wyżyny, ul. Glinki 

79, boiska ze 

sztuczną oraz 

naturalną 

nawierzchnią 

46380 Dziewiąta edycja otwartych i bezpłatnych treningów piłki 

nożnej dla dzieci do 12. roku życia. Dodatkowo 

organizowane będą mini-turnieje z nagrodami dla 

uczestników. Treningi trwają przez cały lipiec i odbywają się 

od poniedziałku do czwartku z podziałem na grupy wiekowe. 

Zajęcia bezpłatne i otwarte dla wszystkich dzieci, niezależnie 

od płci i umiejętności. Poza zajęciami treningowymi 

przewidziane są dodatkowe atrakcje i konkursy z nagrodami 

dla uczestników oraz dla rodziców i opiekunów. 

374 Osiedlowy Jachci

ce 

Alejka spacerowo-

rekreacyjna 

Od ulicy 

Czołgistów 

przez teren 

Przez teren po 

stare bibliotece (w 

planie 

200000 Alejka usytuowana z dala od ruchu kołowego jest idealnym 

miejscem do spacerów, biegania, jazdy na rolkach, 

rowerkach  oraz jako pieszy dukt komunikacyjny. Konieczne 
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zielony 

pomiędzy ul. 

Partyzantów i 

Saperów do ul. 

Poligonowej 

zagospodarowania 

przestrzennego 

55.IE), teren 

zielony (38.ZP), 

wzdłuż ul. 

Poligonowej 

(12.KD-DX) 

jest utwardzenie asfaltem (lub kostką dającą równą 

powierzchnię) o szerokości 2 m. Konieczna jest rewizja 

istniejącej zieleni z wykonaniem pasów trawnika o szerokości 

80cm-1m po obu stronach alejki. 

375 Mały projekt 

społeczny 

 Aktywizowanie osób 

starszych poprzez sport, 

rekreację i spotkania 

społeczne. 

Stowarzyszenie 

Klub 

Marynistyczny 

Kaper ul. 

Ujejskiego 9-

11-boisko do 

rzutu podkową 

Ujejskiego 9-11 

Bydgoszcz 

12.000 Cykl turniejów rzutu podkową, mających na celu  

aktywizowanie, usprawnianie, asymilację , kontakt sąsiedzki. 

Wszystkie działania nastawione są na podniesienie jakości 

życia osób starszych poprzez kontakt ze sportem i rekreacją. 

Upowszechnianie spotkań pokoleniowych i sąsiedzkich 

połączonych z rywalizacją sportową. 

376 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

plac zabaw osiedle nad 

wisłą 

osiedle nad 

wisłą ul 

Okulickiego 7 

Okulickiego 100000 Plac zabaw dla dzieci  osiedle nad wisła - dzieci przy ul 

okulickiego nie mają miejsca na zabawę, biegają w koło 

bloków, a z małymi dziećmi nie ma gdzie się pobawić. Plac 

zabaw przy szkole podstawowej nr 9 jest zamknięty do 

późnej godziny, a inne place są za daleko.  place zabaw 

znajdujące się przy blokach są zamknięte na klucz ponieważ 

są własnością spółdzielni mieszkaniowych. Przy ul 

Okulickiego nie ma żadnego placu gdzie dzieci mogłyby od 

rana się na nim pobawić. 

377 Mały projekt 

społeczny 

 Aktywizowanie osób 

starszych poprzez sport, 

rekreację i spotkania 

społeczne 

Stowarzyszenie 

Klub 

Marynistyczny 

Kaper ul. 

Ujejskiego 9-

Ujejskiego 9-11 

Bydgoszcz 

12000 Cykl turniejów rzutu podkową, mających na celu  

aktywizowanie, usprawnianie, asymilację , kontakt sąsiedzki. 

Wszystkie działania nastawione są na podniesienie jakości 

życia osób starszych poprzez kontakt ze sportem i rekreacją. 

Upowszechnianie spotkań pokoleniowych i sąsiedzkich 
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11-boisko do 

rzutu podkową 

połączonych z rywalizacją sportową. 

378 Osiedlowy Leśne Remont ulicy Powstania 

Listopadowego 

ulica Powstania 

Listopadowego 

na całej 

długości (400 

m) 

ulica Powstania 

Listopadowego na 

całej długości (400 

m) 

222370 Ulica Powstania Listopadowego prowadzi do budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, 10 Szpitala Wojskowego oraz 

11 Wojskowego oddziału Gospodarczego, a także stanowi 

dojazd o pobliskiego cmentarza. Zarówno droga jak i 

chodniki znajdują się w fatalnym stanie. Konieczna jest 

wymiana ich nawierzchni. 

379 Mały projekt 

społeczny 

 Bydgoskie Quizowanie - 

Quizy dla młodzieży i 

seniorów 

3- 4 lokalizacje 

na terenie 

Bydgoszczy np. 

Leśne, Wyżyny 

, Fordon, 

Błonie. Domy 

seniora. MDK 

itp. 

Bydgoszcz -3-4 

lokalizacji 

46380 Organizacja Quizów dla seniorów i młodzieży na terenie 3-4 

osiedli w Bydgoszczy. Wydarzenie to miałoby charakter 

cykliczny, z częstotliwością ca dwa tygodnie. Pytania z 

różnych kategorii z połączeniem elementów 

multimedialnych. W ramach projektu przygotowane byłyby 

spersonalizowanie karty odpowiedzi, przygotowanie pytań 

oraz zapewnienie osoby prowadzącej. 

380 Osiedlowy Leśne Remont ulicy Powstania 

Listopadowego 

Ulica 

Powstania 

Listopadowego 

na całej jej 

długości 

Ulica Powstania 

Listopadowego, 

wymiana 

nawierzchni o 

długości ok 400 

metrów 

222370 Ulica Powstania Listopadowego jest drogą prowadzącą do 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowi również 

dojazd do 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego, 11 

Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz służy osobom 

odwiedzającym pobliski cmentarz. Konieczna jest wymiana 

nawierzchni, remont chodnika po jednej i jego budowa po 

drugiej stronie ulicy Powstania Listopadowego. 

381 Osiedlowy Glinki 

- 

Rupie

Monitoring Jakości 

Powietrza - Kontrola 

poziomu smogu i 

zapylenia  - Glinki 

na wysokości 

ul. Dąbrowa 17 

Słup z 

wyświetlaczem w 

pasie drogowym w 

rejonie ul. 

20000 Celem projektu jest monitorowanie jakości powietrza w 

rejonie ulic Dąbrowa- Bagienna - Podmokła - Ruczaj- R 

Zbudowanie stacji pomiarowej , zamontowanej na słupie, 

wraz z ogólnodostępnym wyświetlaczem umożliwiającym 
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nica Rupienica Dąbrowa 17 okolicznym mieszkańcom sprawdzenie jakości powietrza - 

poziomu smogu: 

poziomu pyłów PM 2,5 PM10  ,dwutlenku siarki i beznzenu. 

Dane o smogu powinny być też być udostępnione w 

Internecie - bezpłatnie np. w serwisach obywatelskich np. 

Luftdaten, aplikacjach na smartfony jak np. Kanarek. 

382 Osiedlowy Leśne Remont ulicy Powstania 

Listopadowego 

Cała ulica 

Powstania 

Listopadowego 

Cała ulica 

Powstania 

Listopadowego 

222000 Ulica powstania listopadowego  jest ulicą dojazdową do 

wojska, szpitala wojskowego, krematorium oraz miejscem 

parkingowym do tych instytucji. 

383 Ponadosiedlo

wy 

 Edukacyjne gry 

terenowe dla uczniów 

klas 7 i 8 bydgoskich 

szkół podstawowych 

10 szkół 

podstawowych 

znajdujących 

się na terenie 

gminy Miasto 

Bydgoszcz. 

Teren przyległy do 

szkół 

podstawowych 

uczestniczących w 

projekcie lub ich 

najbliższa okolica 

(park, boisko etc.). 

126000 Chcemy zrealizować we współpracy z 10 bydgoskimi 

podstawówkami serię edukacyjnych gier terenowych dla 

uczniów klas 7 i 8. Celem gier będzie nauka młodzieży w 

zakresie kompetencji miękkich (np. podejmowanie decyzji 

pod presją czasu, umiejętność dzielenia zasobów ludzkich, 

umiejętności przywódcze) W ramach projektu chcemy 

przeprowadzić 80 wydarzeń (po 4 gry dla 7- i 8-klasistów w 

10 szkołach), 40 wiosną i 40 jesienią. Projekt złożony przez 

Fundację Rozwoju "JUTRONAUCI" i Gry Kozackie. Załączniki 

(kliknij) 

384 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Ścieżka pieszo - 

rowerowa nad Kanałem 

Bydgoskim, nabrzeża 

wzdłuż ul. Spacerowej. 

Nabrzeża 

kanału należą 

do Skarbu 

Państwa. 

Budowa ścieżki to 

dokończenie 

zadania z 

poprzedniej edycji 

BBO, na 

brakujących 

odcinkach 

pomiędzy ulicami 

Świdnicką - 

223428 Budowa ścieżki pieszo rowerowej to dokończenie zadania z 

poprzedniej edycji BBO (powstała w 2019 r. ścieżka na 

odcinku Świdnicka- Krośnieńska ma około 280 m  i brakuje 

jej początku oraz końca). 

Warto aby uzupełnić w istotny sposób ścieżkę na 

brakujących odcinkach pomiędzy ulicami Świdnicka - 

Polanicka (około 150 m) oraz Krośnieńska - Plażowa 

(około750m). Jeśli starczy środków ścieżkę wydłużyć w 

https://drive.google.com/open?id=1EtxZAF_bk7akiganLf7uBf2S1ybag5MG
https://drive.google.com/open?id=1EtxZAF_bk7akiganLf7uBf2S1ybag5MG


Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Polanicką oraz 

Krośnieńską - 

Plażową. 

kierunku zachodnim do śluzy Prądy. 

385 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

Budowa 

ogólnodostępnego 

palcu zabaw dla dzieci 

na terenie przedszkola 

przy Szkole 

Podstawowej nr 34 

Ul. Opławiec 

132 

Teren oddziałów 

przedszkolnych 

przy Zespole szkół 

nr 22 w 

Bydgoszczy 

88259 Wybudowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz szkolnym, wyposażenie go w 

różnorodne konstrukcje przystosowane dla dzieci w wieku 

od 3 lat wzwyż, m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, siatka lub 

ścianka wspinaczkowa, piaskownica, małpi gaj, karuzela itp. 

Udostępniebie możliwości korzystania z palcu zabaw dla 

dzieci z terenu osiedla po godzinach funkcjonowania 

przedszkola. 

386 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

montaż dwustronnych 

elektronicznych tablic 

informacji pasażerskiej 

na przystankach 

autobusowych 

1. ul. 

Markwarta 2-4 

2. ul. 3 Maja 9-

11 

1. przystanek przy 

ul. Markwarta na 

wysokości szpitala 

MSWiA, 

2. przystanek przy 

ul. 3 Maja, na 

wysokości 

budynku nr 11 i 

Ośrodka dla Dzieci 

Słabo Widzącej i 

Niewidomej 

160000 Na przystankach Markwarta/3 Maja i odwrotnie zatrzymują 

się autobusy: 52, 55, 59, 60, 64 i 67, 33N oraz linie 100 i 102.  

Korzysta z nich bardzo dużo, głównie starszych, 

schorowanych osób przyjeżdżających na rehabilitację do 

Centrum Rehabilitacji przy  ul. Markwarta i korzystających z 

przychodni  Szpitala MSWiA. Elektroniczne tablice znacznie 

poprawiłyby komfort obsługi pasażerskiej, gdyż tablice 

papierowe, z uwagi na mały druk i nieczytelność w godzinach 

wieczornych są znacznym  utrudnieniem. 

387 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Park w dolinie przy ul. 

Sandomierskiej 

Zielona dolina 

za garażami 

przy ul. 

Sandomierskiej 

nr działek 8/7, 

9/10, 10/21  

Zielona dolina za 

garażami przy ul. 

Sandomierskiej nr 

działek 8/7, 9/10, 

10/21  Obręb 

422239 Przekształcenie zaniedbanego, zaśmiecanego jak dotąd 

terenu zielonego w dolinie ciągnącej się od ul. 

Nowotoruńskiej przy stacji benzynowej poprzez ul. 

Sandomierską  aż do ul. Laboratoryjnej w Park miejski z 

alejkami mineralnymi, oświetleniem, ławeczkami, koszami 

na odpady oraz koszami na psie odpady. .  Jeśli stanie się 
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Obręb 0211. 0211. Parkiem miejskim wtedy miasto będzie regularnie je sprzątać 

w tej chwili robi to rzadko. Załączniki (kliknij) 

388 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Utworzenie Parku Do 

Ćwiczeń na osiedlu 

Bocianowo (Street 

Workout) 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

80000 Projekt ma na celu rozwój prozdrowotny dzieci na tym 

osiedlu jak i dorosłych. Jak wiadomo dzisiejsza młodzież już 

nie może się bawić na trzepakach, więc super by było jakby 

zastąpiły je drążki, kółka, czy poręcze gimnastyczne. Nie 

każdy w mieście zarabia wystarczające pieniądze żeby 

zapłacić dziecią za treningi czy szkolenia. A taki park byłby 

strzałem w dziesiątke dla dzieciaków, które często chodzą 

bez celu i szukają ujścia w używkach. 

W parku powinny znajdować się: -Oświetlenie 

-Drążki różne Załączniki (kliknij) 

389 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Utworzenie Parku Do 

Ćwiczeń na osiedlu 

Bocianowo (Street 

Workout) 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

Plac Tadeusza 

Kościuszki 

skrzyżowanie 

ul.Bocianowo z 

ul.Pomorską 

80000 Projekt ma na celu rozwój prozdrowotny dzieci na tym 

osiedlu jak i dorosłych. Jak wiadomo dzisiejsza młodzież już 

nie może się bawić na trzepakach, więc super by było jakby 

zastąpiły je drążki, kółka, czy poręcze gimnastyczne. Nie 

każdy w mieście zarabia wystarczające pieniądze żeby 

zapłacić dziecią za treningi czy szkolenia. A taki park byłby 

strzałem w dziesiątke dla dzieciaków, które często chodzą 

bez celu i szukają ujścia w używkach. 

W parku powinny znajdować się:-Oświetlenie 

-Drążki różne Załączniki (kliknij) 

390 Osiedlowy Szwed

erowo 

Rewitalizacja ul. 

Skorupki - etap 1 

obejmujący odcinek od 

ul. Żuławy do ul. 

Jordanowskiej 

ul. Skorupki na 

odcinku od ul. 

Żuławy do ul. 

Jordanowskiej 

ul. Skorupki od 

posesji nr 24 do nr 

57 

200.000 Obustronna przebudowa zdegradowanych chodników wraz z 

krawężnikami na odcinku ul. Skorupki od ul. Żuławy do ul. 

Jordanowskiej. W chwili obecnej ich nawierzchnie są 

miejscami mocno zużyte, co powoduje trudności w 

poruszaniu się pieszych. Ponadto w celu wprowadzenia 

estetycznego ładu na ulicy należy posadzić kilka drzew / 

https://drive.google.com/open?id=10l0o-RYSfrACIVE0p9v1TWedJAPEMm1x
https://drive.google.com/open?id=1oa-IPZFNus1L8_XJU68ve27a6QMee3HS
https://drive.google.com/open?id=1JEgj5sm4qKuotnCn3N9F4_IVtGIV8NZM
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krzewów, w tym przede wszystkim w przygotowanych dla 

nich miejscach. W przypadku nie zużycia wszystkich środków 

należy przebudować następne odcinki chodników w 

kierunku ul. Orlej Załączniki (kliknij) 

391 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Od Juniora do Seniora - 

Aktywny Fordon 

Ul. 

Licznerskiego 

Działki nr 108, 109, 

110, między 

kościołem , 

Fundacją Wiatrak a 

blokiem 

Licznerskiego 6. 

150000 Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci oraz miejsce czynnej 

rekreacji dla osób w każdym wieku, również starszych - 

nowoczesne zabawki, ławki, stoły do gry w szachy, siłownia 

zewnętrzna. Teren o powierzchni ok 750 m, zlokalizowany w 

bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz 

Fundacji Wiatrak, oddalony od ruchliwych ulic idealnie 

nadaje się pod inwestycję, z której skorzystają mieszkańcy 

osiedla w każdym wieku. W pobliżu nie znajduje się miejsce 

o takim przeznaczeniu. Załączniki (kliknij) 

392 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Przystanek autobusowy 

oraz stacja roweru 

miejskiego 

ul. 

Twardzickiego 

skrzyżowanie z 

ul. Władysława 

Stomy 

Działka  nr 73 250000 Wybudowanie zatoczki przystanku autobusowego w stronę 

miasta, oraz stacji bydgoskiego roweru aglomeracyjnego.  

Propozycja złożona z uwagi na lokalizację w pobliżu Kościoła, 

szkoły, Fundacji Wiatrak oraz Doliny Śmierci. Istniejące 

przystanki utrudniają bezpośredni dojazd do wymienionych 

miejsc. 

393 Osiedlowy Zimne 

Wody 

- 

Czersk

o 

Polski

e 

Ustawienie ławek na 

osiedlu Zimne Wody - 

Czersko Polskie oraz 

renowacja istniejących 

Osiedle Zimne 

Wody wzdłuż 

chodnika przy 

ulicy 

Smoleńskiej 

Osiedle Zimne 

Wody - Czersko 

Polskie wzdłuż 

chodnika przy ulicy 

Smoleńskiej 

18000 Ustawienie wzdłuż chodnika przy ulicy Smoleńskiej 5ciu 

nowych ławek z oparciem plus renowacja/wymiana już 

stojących 

https://drive.google.com/open?id=1aPoMCjnEGEihKDfLuWIiraEvG6F6muIF
https://drive.google.com/open?id=19hb0P1y72oPxAHbZsKKf4Z8_1s9-A9BU
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394 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Utwardzony plac 

osiedlowy. 

Do zabaw, gier, tańców, 

festynów i pikników, 

nauki jazdy na rowerze 

itp. 

Bydgoszcz, ul. 

Toruńska 

185/187, za 

świetlicą 

"Wodny Kraj"  

obok placu 

zabaw. 

Działka 3/4, obręb 

0447. 

61643 Utwardzić i odwodnić plac.  

Położyć gładką kostkę lub np. tartan. 

395 Mały projekt 

społeczny 

 Projekt 

indywidualnySniadeckic 

Sniadeckic/ 

Gdańska 

skwer ul. 

Sniadeckich a 

Gdańska 

3000.00 Upiększenie terenu 

396 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Wykonanie nowej 

nawierzchni, 

chodników, deszczówki 

na ul. Widok (brakujący 

odcinek) 

Brakujący 

odcinek ulicy 

WIDOK między 

ul. Sąsiedzką a 

ul. Leszczyna 

BYDGOSZCZ Oś. 

Między, ul. Widok 

nr 56 a numerem 

68 

350000 M. In. Poprawa bezpieczeństwa dzieci poruszających się do 

szkoły podstawowej SP nr 8 oraz uporządkowanie jazdy 

samochodów na tym odcinku. 

397 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Ławeczka imienia 

Premiera Tadeusza 

Mazowieckiego 

Park imienia 

Kazimierza 

Wielkiego w 

Bydgoszczy 

Park imienia 

Kazimierza 

Wielkiego w 

Bydgoszczy 

50000 Mając na względzie przypadająca w tym roku 30 rocznice 

częściowo wolnych wyborów, warto uczcić i uhonorować 

ojców naszej wolności, którzy stanowili kluczowy element w 

walce z reżimem komunistycznym. Premier Tadeusz 

Mazowiecki był twórcą nowej, lepszej Polski. Teraz zasługuje 

aby otrzymać ławkę upamiętniającą jego zasługi w 

reprezentacyjnym punkcie Bydgoszczy, jakim jest park im. 

Kazimierza Wielkiego. 

398 Osiedlowy Leśne Kladka dla pieszych nad 

ulicą Gdańską w 

Myślęcinku zamiast 

Ul. Gdańska na 

wysokości 

przystanku 

Ul. Gdańska na 

wysokości 

przystanku 

1000000 Budowa kładki zapewnilaby bezpieczne przejście pieszym, a 

dodatkowa likwidacja obecnego przejścia dla pieszych ze 

światłami i postawienie barierek przy jezdni uplynnilyby ruch 
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świateł. Myślęcinek. Myślęcinek samochodowy. 

399 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Utwardzenie drogi 

gruntowej z ułożeniem 

chodników i 

ustawieniem lamp 

oświetleniowych. 

ulica 

Jęczmienna. 

ulica Jęczmienna 

od ulicy 

Byszewskiej do 

ulicy Łubinowej. 

157483 Utwardzenie drogi gruntowej kostką brukową lub innym 

podobnym materiałem z wydzieleniem chodników i 

ustawieniem lamp oswietleniowych. 

400 Mały projekt 

społeczny 

 Kanał Kultura  -   

koncerty nad Kanałem 

Bydgoskim. Muzyka. 

Śpiew. Taniec. Teatr. 

Nabrzeża 

Kanału 

Bydgoskiego. 

Nabrzeża Kanału 

Bydgoskiego, 

obejmującego 

zasięgiem osiedla 

Prądy, Miedzyń, 

Osowa Góra, Flisy, 

Wilczak, Okole. 

46380 Zgłaszamy projekt związany z życiem kulturalnym nad 

Kanałem Bydgoskim w nawiązaniu do życia towarzyskiego 

obecnego kiedyś w tym miejscu. Chcemy zorganizować kilka 

koncertów muzycznych (muzyka filmowa, klezmerska, 

szlagiery z lat dwudziestych, melodie z musicali i operetek, 

popularne walce i tanga) tanecznych oraz teatralnych z 

wykorzystaniem artystów bydgoskich instytucji  oraz 

lokalnych zespołów,  chórów,  akademii tańca. Koncerty 

będą  okazją do sąsiedzkiego spotkania z kocykiem na 

trawie. 

401 Osiedlowy Wyżyn

y 

Bohaterów Kragujewca 

- budowa zatok 

postojowych oraz 

chodnika pomiędzy 

marketem ALDI, a 

szkołą 

Bohaterów 

Kragujewca 

pomiędzy 

marketem 

ALDI, a 

wyniesionym 

przejściem dla 

pieszych przy 

szkole 

Pas drogowy ul. 

Bohaterów 

Kragujewca 

pomiędzy 

marketem ALDI, a 

szkołą (po stronie 

szkoły) - dz. 37/2, 

obr. 480 

300.000 Ul. Bohaterów Kragujewca boryka się z dużym niedostatkiem 

miejsc postojowych. Samochody stawiane są na chodnikach, 

czym zmusza się pieszych do wydeptywania trawnika. Należy 

zatem zbudować zatoki do postoju prostopadłego oraz 

wybudować nowy chodnik wzdłuż ogrodzenia szkoły. 

Zyskają: 

- piesi (nowy, utwardzony, równy chodnik) 

- kierowcy (większa liczba miejsc postojowych) 

- uczniowie szkoły - większe bezpieczeństwo na drodze do/z 

szkoły Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1PSBf_FEMYhgonwXGUvTYFjW8Nnvnm5ZC
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402 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Ścieżka parkowa „pod 

Górkami” 

U podnóża 

fordońskich 

górek od ul. 

Bołtucia (w 

pobliżu 

„Wiatraka”) do 

ul. Rataja (obok 

placu zabaw) 

Działka 12, 13 i 14 

obręb 0394 oraz 

działka 2/5 obręb 

0396 – 

szczegółowa trasa 

w załączniku 

450000 Ścieżka parkowa mineralna z obrzeżem z kostki (jak w Parku 

Kochanowskiego) o długości ok. 1 km i szerokości min. 1,8 m 

z przeznaczeniem dla pieszych i rowerzystów. Jej przebieg 

został wyznaczony w sposób naturalny przez kilka pokoleń 

mieszkańców Fordonu spacerujących u podnóża fordońskich 

górek. 

Utwardzenie i poszerzenie obecnej ścieżki zwiększy 

dostępność tego terenu spacerowego m.in. dla rodziców z 

wózkami, osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

oraz poprawi komfort obecnym użytkownikom. Załączniki 

(kliknij) 

403 Mały projekt 

społeczny 

 Rewitalizacja skweru u 

zbiegu ulic Łowickiej i 

Witebskiej 

Niezabudowan

a działka 

miejska (56/1) 

na 

skrzyżowaniu 

ulic Łowickiej i 

Witebskiej 

działka 56/1,  

obręb 0256, teryt 

046101_1 

45000 Zagospodarowanie zaniedbanego terenu zielonego w skwer, 

Miejsce stałoby się punktem rekreacji i wypoczynku dla 

osiedla. Poprawiłoby to zdecydowanie estetykę i 

bezpieczeństwo dzielnicy, Jest to miejsce od którego 

prowadzi droga do głównych atrakcji dzielnicy:  zabytkowej 

śluzy Brdyujście, śluzy Czersko Polskie i jazu walcowego na 

Brdzie.  

Przebudowa wymagałaby zaprojektowania i wybudowania 

elementów małej architektury parkowej: chodniki, ławki, 

nasadzenia, oświetlenie itd. 

404 Ponadosiedlo

wy 

 Rewitalizacja Kanału 

Bydgoskiego.  Budowa 

ścieżki pieszo – 

rowerowej. Stworzenie 

miejsc wypoczynku. 

Nabrzeża 

kanału na 

odcinku od ul. 

Plażowej 

(Miedzyń) i 

Parku Nad 

Kanałem (Flisy) 

Nabrzeża kanału 

na odcinku od ul. 

Plażowej 

(Miedzyń) i Parku 

Nad Kanałem 

(Flisy) w stronę 

Osowej Góry. 

1700600 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeży Kanału 

Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej (Miedzyń) i Parku 

Nad Kanałem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzenie 

miejsc wypoczynku i rekreacji np.  z wykorzystaniem 

przyczółków zburzonego mostu na wysokości ul. 

Żywiecka/Kruszyńska (np. wg projektu studentów 

Architektura Wnętrz). Szlak (w przyszłości łączący Nakło z 

https://drive.google.com/open?id=19bb7da9WYfiHstoRZZxJQu-N8Wu5id0u
https://drive.google.com/open?id=19bb7da9WYfiHstoRZZxJQu-N8Wu5id0u
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

w stronę 

Osowej G. 

Miejsce rekreacji 

np. przyczółki 

zburzonego mostu 

przy ul. 

Żywieckiej/Kruszyń

skiej. 

Fordonem) wyposażony w ławeczki (np. Watergate 

nawiązujące do śluz), śmietniki, poidełka, miejsca zadaszone. 

Załączniki (kliknij) 

405 Mały projekt 

społeczny 

 Multifandomowy 

Festiwal Fantastyki 

"ELEKTRONIKON" 

Zespół Szkół 

Elektronicznych 

im. Wojska 

Polskiego, ul. 

M. Karłowicza 

20, 85-092 

Bydgoszcz 

Budynek Zespołu 

Szkół 

Elektronicznych i 

przylegający do 

niego ogrodzony 

teren. 

14500 "Elektronikon" to festiwal szeroko pojętej fantastyki, 

podczas którego spotykają się ludzie wielu nietypowych 

zainteresowań, aby podzielić się nimi ze społecznością. 

Wydarzenie daje szansę na spędzenie wolnego czasu w 

nietuzinkowy sposób - grając w planszówki, retro-gry na 

starych konsolach, biorąc udział w tematycznych 

prelekcjach, a także na poszerzenie wachlarza swoich pasji i 

talentów poprzez uczestnictwo w ciekawych warsztatach. 

Każdy, od malucha po seniora, znajdzie coś dla siebie! 

Załączniki (kliknij) 

406 Osiedlowy Bartod

zieje 

Monitoring w rejonie 

Balatonu 

Balaton Balaton 250000 Zamontowanie kamer wokół Balatonu w celu 

bezpieczeństwa osób spędzających czas rekreacyjnie. 

407 Osiedlowy Bartod

zieje 

stacja roweru 

aglomeracyjnego (BRA) 

przy Balatonie 

Balaton Balaton 250000 Budowa stacji roweru aglomeracyjnego przy Balatonie 

408 Osiedlowy Bartod

zieje 

Doświetlenie przejść dla 

pieszych na osiedlu 

Fordońska, 

Curie - 

Skłodowska, 

Kołobrzesk 

Fordońska, Curie - 

Skłodowskiej, 

Kołobrzeska 

250000 doświetlenie wybranych (do kwoty) przejść dla pieszych na 

osiedlu - szczegółowe miejsca wnoszę o uzgodnienie z Radą 

Osiedla oraz Stowarzyszeniem Społeczny Rzecznik Pieszych 

409 Osiedlowy Czyżkó Plac zabaw dla dzieci u Działka Działka: 94/17, 150000 Projekt zakłada wykonanie nowego, ogrodzonego placu 

https://drive.google.com/open?id=1OwNMPpdt0EocKvE3peNOsABfJL5V0xle
https://drive.google.com/open?id=1jwtC6OG5jAzNC3J4WOk5Zo1BBkdqFcNr
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

wko zbiegu ulic 

Śniegowa/Podniebna 

znajdująca u 

zbiegu ulic: 

Śniegowa oraz 

Podniebna. 

Obręb: 0027 zabaw dla dzieci, zlokalizowanego u zbiegu ulic Śniegowej 

oraz Podniebnej. Plac będzie wyposażony w stożek linowy, 

karuzelę, huśtawki, domek ze zjeżdżalnią, dwie ławki oraz 

kosz na śmieci. Realizacja projektu pozwoli na 

zorganizowanie bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej, 

umożliwiającej dzieciom wspólną zabawę oraz integrację. 

410 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Ogród różany (na wzór 

skweru przy ul. 

Sielanka) 

Teren parkowy 

za kościołem 

Miłosierdzia 

Bożego w 

stronę kanału 

(aktualnie 

niezagospodar

owany) 

Projekt znajduje 

się w  Koncepcji 

rewaloryzacji 

terenu parku nad 

starym kanałem 

(REURIS)  pod 

pozycją  8 ( pod 

nazwą Ogród 

biblijny). 

50000 Projekt przewiduje stworzenie alejek,  11 ławeczek i 

nasadzeń. Załączniki (kliknij) 

411 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Stworzenie mini-

amfiteatru (schodków) 

nad rzeką w ok. ul. 

Karolewskiej 

koniec ul. 

Karolewskiej i 

Szmańdy, nad 

rzeką 

Działka 35/11 

Obręb 0017 

Działka 83/5 Obręb 

0019 

60000 Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca 

wypoczynku nad wodą dla całych rodzin. W tej chwili zejście 

jest zarośniete i strome i potencjalnym miejscem wypadków. 

Zamiast tego w tym miejscu możnaby stworzyć mini-

amfiteatr (schodki), otoczony krzakami ozdobnymi lub 

drzewami. 

 W przyszłości możnaby dodatkowo stworzyć ścieżkę 

rekreacyjną (bulwar) wzdłuż rzeki, w miejsce wydeptanej i 

obecnie częsciowo zarośnietej ścieżki. 

412 Mały projekt 

społeczny 

 Bydgoski Festiwal Zero 

Waste 

Wyspa Młyńska Wyspa Młyńska 30000 Festiwal dla wszystkich mieszkańców miasta promujący tzw. 

Zero Waste czyli ekologiczny styl życia. 

Warsztaty z szycia wielorazowych worków, wykłady np. z 

zakresu robienia i używania chemii domowej czy rodzajów i 

https://drive.google.com/open?id=1w3fngxUUuYhiraaoO_M9xn711LdWVy47
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

szkodliwości plastiku, 

Przedstawienie alternatywnych produktów mających 

mniejszy negatywny wpływ na środowisko,  targi 

kosmetyków naturalnych oraz ekologicznej żywności. 

Pokazy kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. 

413 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Poszerzenie przestrzeni 

dla pieszych na 

skrzyżowaniu 

Niemcewicza-

Powstańców 

Wielkopolskich 

Róg ul. 

Niemcewicza i 

Al. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

Róg ul. 

Niemcewicza i Al. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

150000 Aktualnie wylot jednokierunkowej ulicy Niemcewicza na 

skrzyżowaniu z Powst. Wlkp. jest zdecydowanie szerszy 

niż konieczne, w najszerszym miejscu osiąga 25m. 

Wyznaczenie 3-metrowego pasa ruchu i przeznaczenie 

odzyskanej przestrzeni na chodnik i zieleń nie miałoby 

żadnego wpływu na płynność ruchu samochodowego w tym 

miejscu, a stworzyłoby ciekawe miejsce w pobliżu Ogrodu 

Botanicznego, z potencjałem do dalszego zagospodarowania 

(kawiarnia, park kieszonkowy, itp.). Załączniki (kliknij) 

414 Mały projekt 

społeczny 

 zorganizowanie festynu 

na Dzień Dziecka na 

osiedlu Wilczak-Jary 

ul. Nakielska  

70 - TKKF Świt 

teren zielony  przy 

kortach 

tenisowych TKKF 

Świt 

8000 Zorganizowanie atrakcyjnego festynu/zabawy z okazji Dnia 

Dziecka (dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, pokaz baniek 

mydlanych,  animatorzy/klowny, wata cukrowa, napoje, 

konkursy z nagrodami) nieodpłatnie dla wszystkich dzieci . 

Załączniki (kliknij) 

415 Mały projekt 

społeczny 

 Poprawienie jakości i 

bezpieczeństwa na 

przejeździe kolejowym 

przejazd 

kolejowy przy 

ul. Rycerskiej 

przejazd kolejowy 

między Rycerska a 

Zaświatem 

10000 Na chwilę obecną są duże nierówności na przejeździe 

kolejowym przy ul. Rycerskiej.  

"Górki" są na tyle duże, że przejazd rowerem w tym miejscu 

jest niebezpieczny i w skrajnym wypadku może wywrócić 

rowerzystę. 

W ramach projektu nierówności te miałyby być wyrównane, 

aby przejazd w tym ruchliwym miejscu mógł być sprawny i 

bezpieczny. 

https://drive.google.com/open?id=1iSYcoeBu_rQ-om2CfWrmYlhCsLsimWcM
https://drive.google.com/open?id=1Rc-lYPwYT2KjBZp_O86NIz60YoOiGhet
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

416 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Teren parkowo-

rekreacyjny między 

Wrzosową, Byszewską i 

Chmielną (posadzenie 

drzew i krzewów) 

teren między 

Wrzosową, 

Byszewską i 

Chmielną, obok 

placu zabaw 

między Wrzosową, 

Byszewską i 

Chmielną 

Działka 55/14 

Działka 55/15 

Działka 55/2 

50.000 W ramach projektu w obrębie placu zabaw miałoby być 

posadzone więcej drzew, żeby w upalne dni dać schronienie 

przed słońcem, a także urozmaicić krajobraz. 

Super by bylo gdyby oprócz tradycyjnych drzew liściastych 

posadzone zostały też drzewa owocowe np. wiśnie. 

417 Osiedlowy Smuka

ła - 

Opław

iec - 

Janow

o 

WODNY ORLIK - 

AKTYWACJA 2020 

Ulica 

Smukalska 177 

Działka nr 43/2 

obręb 35  - KW 

131507 

176000 Zakup i montaż wiaty z tarasem widokowym do wypoczynku 

i spotkań (max 50 m2 ), ułożenie kostki brukowej pod wiatę z 

materiałem, zakup i montaż stelaży na sprzęt (kajaki) ,zakup i 

montaż ławek i stołu betonowego, ukończenie remontu 

ostatniego pomieszczenia i poddasza  budynku, ułożenie 

kostki brukowej według projektu (ciągi komunikacyjne od 

obu bram i wykonanie zjazdu dla niepełnosprawnych), zakup 

i montaż modułowego pomostu , uporządkowanie zieleni 

całego terenu, zakup, kajaków z wyposażeniem. Załączniki 

(kliknij) 

418 Ponadosiedlo

wy 

 Boisko dla dzieci i 

młodzieży na obiektach 

Polonii Bydgoszcz 

ul. Sportowa 2 Dawny parking na 

terenie Polonii 

Bydgoszcz przy 

zbiegu ulic 

Powstańców Wlkp 

i Sportowej (dziś 

nieużytki 

porośnięte trawą). 

1000000 Boisko ma służyć mieszkańcom nie tylko pobliskich osiedli, 

ale również całemu społeczeństwu Bydgoszczy. W pobliżu 

wspomnianej lokalizacji brak boisk, które mogłyby być 

otwarte od rana do wieczora. Obecnie tereny porośnięte 

trawą, niezagospodarowane, nie przynoszą żadnej korzyści. 

Boisko idealnie wkomponuje się we wspomnianą lokalizację, 

gdyż są to tereny klubu sportowego. Nad funkcjonowaniem 

boiska oraz za harmonogram będzie odpowiedzialny Klub 

Piłkarski POLONIA. Załączniki (kliknij) 

419 Osiedlowy Leśne Budowa miejsc 

parkingowych pomiędzy 

ul. 11 Listopada oraz ul. 

ul. 11 listopada 

oraz ul. 

nr działki: 159, 

obręb 0173 

250000 Od wielu lat mieszkańcy Osiedla Leśnego zmagają się z 

dużym problemem związanym z brakiem odpowiedniej ilości 

miejsc parkingowych. Problem ten w najbliższych latach 

https://drive.google.com/open?id=1Y2gTTZ_eQlUojY4VU-cvS9ZcK8m2mXNj
https://drive.google.com/open?id=1Y2gTTZ_eQlUojY4VU-cvS9ZcK8m2mXNj
https://drive.google.com/open?id=1hOIav8xkuEv1HYozNCFWX5x3-Ch_nXUN
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Jarzębinową Jarzębinowa będzie prawdopodobnie narastał, dlatego celem niniejszego 

projektu jest kompleksowe i estetyczne zagospodarowanie 

dużego placu znajdującego się pomiędzy ul. 11 listopada 

oraz ul. Jarzębinową, nr działki: 159, poprzez budowę 

odpowiedniej ilości miejsc parkingowych wraz z zadbaniem o 

nasadzenia, budowę chodników oraz ławek. 

420 Mały projekt 

społeczny 

 Obchody 100-lecia 

włączenia Czyżkówka do 

Bydgoszczy 2020 - cykl 

imprez 

ogólnodostępnych 

ul. Koronowska 

74, ul. Łanowa 

2, ul. Siedlecka, 

Plac zabaw 

przy ul. 

Siedleckiej/Ch

mielnej/Wrzos

owej 

Siedziby instytucji 

edukacyjno-

kulturalno-

samorządowych 

Czyżkówka: Rada 

Osiedla Czyżkówko 

i Biblioteka F-17 ul. 

Łanowa 2, Zespół 

Szkół nr 16-ul. 

Koronowska 74, 

plac zabaw 

Siedlecka/Chmieln

a/Wrzosowa 

46380 Cykl imprez ogólnodostępnych skierowanych do 

mieszkańców Bydgoszczy z różnych grup wiekowych oraz 

społecznych. Ma na celu integrację i aktywizację społeczną 

przy współudziale instytucji działających w dzielnicy 

Czyżkówko. Rozwijający sztukę i twórczość 

wielopokoleniową, podejmujący działania z zakresu animacji 

i aktywności społecznej, mający na celu edukację 

historyczną, poznanie przez młodych ludzi, na podstawie 

wspomnień starszych mieszkańców i artykułów, historii 

„Małej Ojczyzny”. Załączniki (kliknij) 

421 Mały projekt 

społeczny 

 Lekcje obywatelskie dla 

bydgoszczan - cykliczne 

spotkania z wybitnymi 

Polakami 

Lokalizacje na 

terenie miasta , 

w miejskich 

salach 

konferencyjnyc

h (np. BCOP), 

oraz w 

plenerze. 

Lokalizacje na 

terenie miasta , w 

miejskich salach 

konferencyjnych 

(np. BCOP), oraz w 

plenerze. 

46380 Projekt skierowany jest do mieszkańców w każdym wieku. 

Od uczniów, po seniorów. Celem jest propagowanie postaw 

proobywatelskich.  

Warsztaty na temat roli funkcjonowania miasta, kompetencji 

samorządu oraz partycypacji społecznej, a także cykliczne 

spotkania ze znanymi osobami zasłużonymi dla 

społeczeństwa. 

 Spotkania będą darmowe i otwarte dla wszystkich 

bydgoszczan, a mieszkańcy zawsze uprzednio dowiedzą się o 

https://drive.google.com/open?id=1ljt_IkPyCMcw1lvTvRHGa1afSdkg-zfQ
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e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

organizowanym spotkaniu. 

422 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Budowa miejsca 

rekreacyjno- 

wypoczynkowego. 

Ul. Pelplińska/ 

Czarlińskich 

Działka 258/1, 

obręb 0406.  

Działka 258/2, 

obręb 0406.  

Działka 257/1, 

obręb 0406.  

Działka 258/3, 

obręb 0406. 

8000000 Teren byłby podzielony na 3 strefy. Pierwsza strefa 

zawierałaby betonowy skate park, obok niego tor modułowy 

pump track dla rowerzystów i plac do street 

workoutu/kalistenki. Kolejna strefa to ogrodzony wybieg dla 

psów, a obok niego mini park edukacyjny dla dzieci z 

instrumentami do przeprowadzania ciekawych 

eksperymentów z dziedziny fizyki, optyki. Trzecią strefą to 

obszar wypoczynku z kwiatkami ławkami, śmietnikami.  

Teren byłby oświetlony za pomocą latarni i monitorowany. 

Załączniki (kliknij) 

423 Osiedlowy Wzgór

ze 

Wolno

ści 

Budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż 

górnego tarasu Wzgórza 

Wolności wraz z 

ustawieniem ławek. 

Od kładki nad 

Trasą 

Uniwersytecką 

do Ronda 

Toruńskiego, 

wzdłuż 

cmentarza, za 

szpitalem im. 

Biziela. 

Działki m.in dz. 27 

ob. 0150, dz.  62 

ob. 0489, dz. 

116/1  ob. 0150, 

dz. 14/4  ob. 0162,  

dz. 13/3 ob.  0162, 

dz. 46 ob. 0162, 

dz. 74 ob. 0191. 

Ew. częściowo 

wzdłuż ul. Biziela i 

ul. Skotnickiego 

208235 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od kładki nad 

Trasą Uniwersytecką do Ronda Toruńskiego przez górny 

taras Wzgórza Wolności to doskonałe przedłużenie 

budowanego Parku na Wzgórzu Wolności, ścieżka 

usytuowana z dala od zgiełku, w okolicy licznych terenów 

zielonych, pozwalałaby na swobodne spacerowanie wzdłuż 

całego Wzgórza Wolności, postawienie ławek, niezbędna, 

ograniczona do minimum wycinka drzew i krzewów , 

połączenie górnego tarasu  z rondem Toruńskim w okolicach 

Szpitala im. Biziela. Załączniki (kliknij) 

424 Osiedlowy Leśne Rewitalizcja terenu w 

koło placu zabaw. 

Pomiędzy 

ulicami 

Powstania 

Listopadowego 

a ul. Skromną 

Działka 16/179 

Obręb 0119 

222370 Wykonanie chodników, zakrzewienie terenu, wyk. 

trawników, postawienie ławeczek, doposażenie placu zabaw 

w dodatkowe elementy, ustawienie dystrybutora woreczków 

na psie odchody itp. 

https://drive.google.com/open?id=1zAMUxT9Sh0v7A5NDga6dPWcF8pbxtQlW
https://drive.google.com/open?id=1JMSMC8cmDCFlwhWu-E2dujUgUrI4nvfi
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e 
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

425 Osiedlowy Leśne Czyste powietrze  

(montaż czujnika i 

tablicy informacyjnej) 

okolice 

Przedszkola 

Publicznego nr 

16, Bukowa 3, 

os. Leśne 

czujnik zostanie 

zamontowany w 

okolicach 

przedszkola,  a 

tablica  w miejscu 

ogólnie dostępnym 

dla  wszystkich 

mieszkańców 

14000 Instalacja urządzenia do  pomiaru zanieczyszczeń powietrza 

(smogu). Czujnik pozwoli na sprawdzenie zanieczyszczenia 

powietrza na osiedlu Leśnym i ostrzeże mieszkańców, jeśli 

zanieczyszczenie będzie groźne dla zdrowia. Wynik będzie 

można odczytać  na  tablicy lub przez internet (w telefonie, 

na komputerze). Czujnik mierzy poziom stężenia pyłów 

zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.  Zadbajmy o 

zdrowie mieszkańców osiedla! 

426 Osiedlowy Osowa 

Góra 

Budowa ulicy 

osiedlowej, utwardzenie 

ulicy Skowronków 

Ulica 

Skowronków 

Osowa Góra, ul. 

Skowronków 

350000 Utwardzenie ulicy Skowronków, wytyczenie miejsc 

parkingowych. Dzięki utwardzeniu nawierzchni obecnej 

drogi gruntowej w kostkę lub inny rodzaj zabudowy, nie 

będzie kurzu, który jest na ogół obecny jak się spaceruje ta 

ulica lub wielkiego jeziora, pojawiające się po ulewach. 

427 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

Wodny Plac Zabaw na 

terenie SP nr 9 przy ul. 

Bora Komorowskiego 

Teren SP nr 9 

przy ul. Bora 

Komorowskieg

o Działka 13/6 

Obręb 0437 

Działka 13/6 Obręb 

0437 

 

Teren przyszkolny 

będzie idealnym 

miejscem na 

stworzenie 

wodnego placu 

zabaw. Teren jest 

ogrodzony i 

monitorowany. 

150994 Wodny plac zabaw to idealne miejsce zabaw dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym.  Znalazyłyby się tutaj: 

armatki i tunele wodne, parasol wodny, gejzery i dysze itp. 

Generalnie dużo wody i dużo dobrej zabawy. Niecka placu 

otoczona byłaby murkiem z siedziskami dla rodziców. Wodny 

plac zabaw byłby przystosowany do ewentualnej rozbudowy 

w kolejnych edycjach BBO (jeśli plac cieszyłby się dużym 

zainteresowaniem) Załączniki (kliknij) 

428 Osiedlowy Wyżyn

y 

Mobilna trybuna na 100 

miejsc dla obiektów 

sportowych przy ulicy 

Obiekty 

sportowe 

Bydgoskiego 

Obiekty sportowe 

Bydgoskiego Klubu 

Sportowego 

200000 Zadanie polega na zakupie przenośnej trybuny na około 100 

miejsc dla obiektów przy ulicy Glinki 79 na Wyżynach. Z 

obiektów korzysta na co dzień kilkuset sportowców. 

https://drive.google.com/open?id=1cKszfKtbvx9v7fu3U9SDg-ZnFsnf4ho_
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
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Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Glinki 79. Klubu 

Sportowego 

Chemik przy ul. 

Glinki 79, 

osiedle 

Wyżyny. 

Chemik przy ul. 

Glinki 79, osiedle 

Wyżyny. 

Odbywają się tam liczne imprezy osiedlowych społeczności 

m.in. zawody spółdzielni mieszkaniowych, przedszkoliady. 

Zakup umożliwi komfortowe kibicowanie rodzicom i widzom 

i będzie dopełnieniem obiektu. Dzięki mobilności trybuny 

można ją z łatwością wykorzystać przy imprezach 

organizowanych przez inne placówki z terenu Wyżyn. 

429 Mały projekt 

społeczny 

 Fordońskie Zaduszki 

Jazzowo-bluesowe 

Sala 

widowiskowa 

przy ulicy 

Piwnika – 

Ponurego 10 w 

Fordonie 

Sala widowiskowa 

jest częścią 

kompleksu 

rekreacyjno – 

sportowego na 

Osiedlu Bohaterów 

w Fordonie przy 

ulicy Piwnika 

Ponurego 10 

36000 Zaduszki jazzowe to koncerty, których repertuar obok 

utworów współczesnych wypełniają kompozycje i standardy 

muzyczne twórców już nieżyjących. Nowo otwarta sala 

widowiskowa jest miejscem idealnym do tego typu 

wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy Fordonu i innych dzielnic 

będą mogli uczestniczyć w niezapomnianych koncertach 

muzyki jazzowej i bluesowej. Wysoki poziom artystyczny 

gwarantują zaproszeni muzycy m.in. kwartet jazzowy "4set", 

z którym gościnnie zagra amerykański trębacz Charli Green 

Załączniki (kliknij) 

430 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Utwardzenie ul. S. 

Żeromskiego płytami 

ażurowymi 

ul. Stefana 

Żeromskiego 

(pomiędzy ul. 

Altanową a 

Cechową) 

ul. Stefana 

Żeromskiego 

(pomiędzy ul. 

Altanową a 

Cechową). Na 

inwestycji 

skorzystają 

również 

mieszkańcy ul. 

Przełomowej i 

Zwierzynieckiej, a 

także ulic 

258025 Projekt zakłada utwardzenie gruntowej drogi płytami 

ażurowymi. W ZMiKP ulica Żeromskiego jest ujęta w analizie 

programu utwardzania dróg gruntowych – niestety została 

zakwalifikowana dopiero na 264 miejscu – więc w 

najbliższych latach nie będzie realizowana z pieniędzy 

budżetu Miasta. Jedyną możliwością, by w najbliższym czasie 

utwardzić drogę, by chodziło/jeździło się nam po niej lepiej 

jest utwardzenie jej płytami ażurowymi. Na inwestycji 

skorzystają również mieszkańcy sąsiednich ulic. 

https://drive.google.com/open?id=1kddL33BJwKnOUIhZ4YBrMyjIwhfpRaZ_
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sąsiadujących 

431 Ponadosiedlo

wy 

 Przekształcenie terenów 

zielonych znajdujących 

się pomiędzy ul.Focha, 

ul.Mostową, Brdą i 

Operą Nova 

Teren zielony 

pomiędzy 

ul.Focha, 

ul.Mostową, 

Brdą i Operą 

Nova 

Teren zielony 

pomiędzy 

ul.Focha, 

ul.Mostową, Brdą i 

Operą Nova 

520000 Dosadzenie 8 drzew liściastych: 8x 2000 = 16 000 zł 

Ustawienie budek lęgowych dla ptaków: 8 x 150 = 1 200 zł 

Ustawienie dystrybutora woreczków na zwierzęce odchody: 

6 x 600zł = 3 600 zł 

Ustawienie dodatkowych ławek 6 x 1500 zł = 9 000 zł 

Obsadzenie kilku fragmentów trawnika cebulkami 

kwiatowymi: 40 x 80zł/m2= 3 200 zł 

Renowacja fontanny tam funkcjonującej: 300 000zł 

Założenie 4 kamer monitoringu:  4x 40 000zł = 160 000 zł 

Ustawienie dodatkowych 6 latarni: 6x 4500zł = 27 000 zł 

Załączniki (kliknij) 

432 Mały projekt 

społeczny 

 Fordońskie Spotkania 

Podróżnicze 

Sala 

widowiskowa, 

ul. Piwnika-

Ponurego 10 

Sala widowiskowa 

mieści się w 

kompleksie 

obiektów 

sportowych przy 

ul. Piwnika-

Ponurego w 

Fordonie 

30000 Jedno- lub dwudniowe wydarzenie byłoby dla miłośników 

podróży okazją do spotkania z ciekawymi ludźmi, 

wysłuchania relacji z podróży, dzielenia się wrażeniami. 

Impreza stanowiłaby istotny element edukacyjny dla 

młodzieży. Dla seniorów, którzy często nie mają możliwości 

podróżowania, stwarzałaby możliwość „przeniesienia się” w 

ciekawe zakątki świata. Prelekcje można połączyć z wystawą 

zdjęć i degustacją potraw. Sala widowiskowa liczy 200 

miejsc, więc skorzystałoby sporo zainteresowanych. 

Załączniki (kliknij) 

433 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Rozbudowa placu 

zabaw na terenie SP 57 

przy ul. Bohaterów 

Westerplatte 2 

Plac zabaw na 

terenie SP 57 

przy ul. 

Bohaterów 

Westerplatte 2 

Działka nr 73 

Obręb 0474 

240000 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków 

jak  i dzieci z zamieszkałych w okolicy. Na terenie placu 

przewidziano montaż dodatkowo minimum 6 urządzeń oraz 

zakrywanej piaskownicy. Projekt przewiduje również montaż 

elementów małej architektury: 2 ławki bez oparcia i jedną z 

oparciem,  2 lampy oświetleniowe, 6 kamery do istniejącego 

https://drive.google.com/open?id=1hUU1kQtdfiXGPOPqCR1KRE2uPRFpfdIM
https://drive.google.com/open?id=1oPJY6bZHmi1dcaCmjeV1f8zsktX7tuBM
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monitoringu oraz ogrodzenie placu. 

434 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Oświetlenie ulic Ul. Toruńska od 

nr. 362 do nr. 

388a aż do 

przejścia dla 

pieszych przez 

tory kolejowe. 

Ul. Toruńska nr. 

362 do nr. 388a  

Dzielnica 

Łęgnowo-Wieś 

62000 Dzielnica rozbudowuje się a panujące ciemności na ww. 

odcinku drogi są zagrożeniem bezpieczeństwa dla pieszych. 

435 Osiedlowy Kapuś

ciska 

ścieżka rowerowa 

Baczyńskiego - L. 

Kaczyńskiego 

Woj. Polskiego 

od 

Baczyńskiego -

L. Kaczyńskiego 

j.w. 422239 -ścieżka 

-ławki 

-kosze naśmieci 

-oświetlenie punktowe 

436 Mały projekt 

społeczny 

 Nauka prawidłowego 

chodzenia Nordic 

Walking 

lokalizacja 

podana w 

punkcie 4. 

Kapuściska,Fordon

,Leśne, 

Szwederowo,Mied

zyń,Wyżyny,Glinki,

Bartodzieje,Błonie,

Czyżkówko,Górzys

kowo,Smukała  - 

Opławiec 

46830 Nauka prawidłowego chodzenia kijkami Nordic Walking 

przede wszystkim dla osób starszych. Nauka na każdym ze 

zgłaszanych osiedli z możliwością wypożyczenia kijów. 

Podsumowanie szkoleń (na zasadzie wspólnego spotkania 

mogłyby odbyć się w Myślęcinku. 

437 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

kynopark (wybieg dla 

psów) 

ul. Unii 

Lubelskiej 

Teren zielony przy 

skarpie (w stronę 

mostów 

kolejowych) 

150000 Wybieg dla psów, ogrodzony wybieg, zapewni 

bezpieczeństwo osobom spacerującym, dzieciom 

rowerzystom i innym. Nie ma w śródmieściu takiego miejsca. 

Jest bardzo potrzebne. Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1jceCbkAcEjcDOeBOVMv_ShFcvPygD1gW
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438 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż Brdy. 

Wzdłuż Brdy na 

odcinku od ul. 

Rotmistrza 

Pileckiego do 

Chmurnej. 

Po prawej stronie 

Brdy na długości 

ok. 1100 mb. 

1700600 Zagospodarowanie brzegu Brdy po prawej stronie 

Czyżkówka. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą 

infrastrukturą, ustawienie ławek, koszy na śmieci, 

oświetlenie. Ścieżka umożliwi możliwość czynnego 

wypoczynku również dla mieszkańców sąsiednich dzielnic: 

Okola, Flisów oraz Jachcic po wykonaniu kładki przez Brdę. 

Załączniki (kliknij) 

439 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Ławki na Miedzyniu między kładką 

do Dworca 

Błonie a ulicą 

Orną 

j.w. 100000 Ustawienie ławek i koszy na śmieci od Dworca PKP do ul. 

Ornej. Realizacje do kwoty. 

440 Osiedlowy Błonie Progi przy Koszarowej ul. Koszarowa Na wysokości ul. 

Waryńskiej 2,4,6,8 

między XVI Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich 

275919 Realizacja miejsc parkingowych na ul. Koszarowej na pasie 

zieleni. Chodnik przesunąć na stronę bloków przy ul. 

Waryńskiego 2,4,6,8. Powstać mają nowe miejsca na 

parkowanie prostopadłe 

441 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Bezpieczna ulica 

Kłosowa 

ul. Kłosowa j.w. 100000 Ograniczenie prędkości do 30 km/h . Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

442 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Muzeum PRL ul. 

Grunwaldzka17

9 

Teren miejski 

budynek ADM.m 

Ewentualnie inna 

lokalizacja. 

157483 Urządzone byłoby muzeum PRL. Dostępne byłyby starocie z 

tego czasu, pamiątki. Byłoby ogólnodostępne. Autor 

projektu posiada dużą kolekcję eksponatów z tamtych 

czasów. 

443 Osiedlowy Czyżkó

wko 

szlak pieszych nad Brdą osiedle 

Czyżkówko nad 

Brdą 

wzdłuż Brdy 157483 Szlak pieszych obejmowałby ciąg szlaków pieszych wzdłuż 

Brdy. Tablice informacyjne, róża kierunków. Ustawienie 

ławek i koszy na śmieci. 

https://drive.google.com/open?id=18DCW2DUudVy-JRs-CsDcs1MBNzbMoZ8H
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444 Mały projekt 

społeczny 

 Cykl kultowych 

koncertów na dużym 

ekranie w jakości THX 

Theater. 

Kino Jeremi  

ul. gen. 

Augusta 

Fieldorfa "Nila" 

13, Bydgoszcz - 

Fordon 

Sala kinowa mieści 

się w budynku XV 

Liceum 

Ogólnokształcąceg

o (w Zespole Szkół 

nr 5 Mistrzostwa 

Sportowego) 

14000 Kino Jeremi to jedyne kino w Fordonie. Sala kinowa posiada 

ogromny potencjał w postaci wysokiej klasy sprzętu 

projekcyjnego i nagłaśniającego w jakości THX Theater, co 

umożliwia zorganizowanie raz na trzy – cztery miesiące 

KONCERTÓW NA DUŻYM EKRANIE. Seniorzy, dla których 

dotarcie do centrum miasta stanowi często duży problem, 

mieliby możliwość uczestniczyć w kultowych koncertach 

muzyki klasycznej, jazzowej, czy rockowej. Koncerty 

zainteresowałyby też z pewnością kochającą muzykę 

młodzież. Załączniki (kliknij) 

445 Osiedlowy Stary 

Fordo

n 

Niski park linowy dla 

dzieci i młodzieży. To 

atrakcja dla dzieci 

lubiących ruch na 

świeżym powietrzu 

ul. Altanowa 

(okolice 

ogródków 

działkowych, 

pętli 

autobusowej 

Nad Wisłą, 

okolice ul. 

Okulickiego) 

Działka 306/5 

obręb 0340 

258025 Konstrukcja umożliwiałaby dzieciom bezpieczną zabawę na 

wysokości około pół metra nad ziemią. Proste linowe 

przeszkody zawieszone byłyby między platformami, 

zamontowanymi na stalowych słupach.  Wśród tras 

znalazłyby się mosty, skrzynki, drabiny wiszące czy wiszące 

wyspy. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych placów 

zabaw.  W Starym Fordonie brakuje tego typu atrakcji dla 

dzieci. Załączniki (kliknij) 

446 Mały projekt 

społeczny 

 Fordoński Festyn 

Wodny 

Nadwiślańskie 

bulwary 

okolice Starego 

Rynku w Fordonie/ 

nad rzeką Wisłą 

46380 Forodoński Festyn Wodny byłby imprezą skierowaną do 

całych rodzin. Pojawiłyby się zabawy i konkursy z wodą w roli 

głównej. W namiocie eksperymentów można by było 

zobaczyć, dotknąć i spróbować, jakie właściwości ma woda. 

Oprócz tego dmuchańce, basen z kulami i walcami wodnymi. 

Na Wiśle WOPR-owcy mogliby zorganizować pokazy. 

447 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa podstawowego 

układu ulic Harcerskiej, 

Maratońskiej i 

ul.Harcerska, 

Maratońska, 

Weteranów - 

Bydgoszcz, 

nieruchomości w 

1760000 budowa ww. układu ulic pozwoli mieszkańcom osiedla 

Bydgoszcz Wschód , jak również  właścicielom pobliskich 

działek rekreacyjnych   dojazd do własnych posesji bez 

https://drive.google.com/open?id=1I_NKLBfzmbdqM-MAwMBpQPnS14fV3air
https://drive.google.com/open?id=1WtbYmdwUOjQb42f8kI8JivE_ii-xLDlG
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Weteranów osiedle 

Bydgoszcz 

Wschód 

obr. 219 urwania zawieszenia lub połamania nóg. Załączniki (kliknij) 

448 Osiedlowy Wyżyn

y 

Zagospodarowanie 

działki BKS Chemik 

pomiędzy trybuną 

stadionu a boiskiem 

sztucznym na rekreację 

Obiekty 

Bydgoskiego 

Klubu 

Sportowego 

CHEMIK, ul. 

Glinki 79, 

osiedle Wyżyny 

Obiekty 

Bydgoskiego Klubu 

Sportowego 

CHEMIK, ul. Glinki 

79, osiedle Wyżyny 

240000 Zadanie polega na zagospodarowaniu fragmentu działki 

Bydgoskiego Klubu Sportowego CHEMIK zlokalizowanej 

pomiędzy trybuną stadionu głównego i boiskiem ze sztuczną 

nawierzchnią. W założeniu mają tam powstać 

ogólnodostępne tereny rekreacyjne z urządzeniami 

sportowo-rekreacyjnymi dla mieszkańców. Zadanie 

obejmuje również uporządkowanie  terenu wokół inwestycji. 

449 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Skwerek wypoczynkowy 

„pod Górkami” 

U podnóża 

fordońskich 

górek, między 

ul. Bołtucia a 

ścieżką 

prowadzącą do 

Doliny Śmierci 

Działka 13 i 14 

obręb 0394 – 

przykładowa 

lokalizacja w 

załączniku 

370000 Wykorzystanie naturalnego uroku terenu zlokalizowanego u 

podnóża fordońskich górek, jako miejsca do spędzania czasu 

na świeżym powietrzu. Brak ławek powoduje, że obecnie 

teren ten służy jedynie do „przechodzenia”, gdyby stał się 

skwerkiem byłby celem podróży samym w sobie. Projekt 

zakłada mineralne ścieżki pakowe, ławki, śmietniki, 

oświetlenie, monitoring oraz dosadzenie drzew i krzewów, a 

także budki lęgowe dla ptaków. W przyszłości skwer może 

być rozbudowywany i wzbogacany o kolejne atrakcje. 

Załączniki (kliknij) 

450 Osiedlowy Bydgo

szcz 

Wschó

d - 

Siernie

czek 

Budowa ekranów 

akustycznych 

montowanych na 

estakadzie tramwajowej 

przy Lewińskiego 

Estakada 

tramwajowa 

pry 

ul.Lewińskiego 

Bydgoszcz 

Wschód, obr. 219 

190937 Domontowanie ekranów do estakady tramwajowej przy 

Lewińskiego na odcinku od wjazdu na estakadę od strony 

Fordonu do przystanku na dworcu Bydgoszcz Wschód -

zamontowane w taki sposób, jak na Moscie Uniwersyteckim-   

ochroni przed hałasem mieszkańców osiedla domów 

jednorodzinnych na Bydgoszcz Wschód. 

https://drive.google.com/open?id=1HFtcMJQek8s9ii5kwivUXkwP-8RxH3zo
https://drive.google.com/open?id=1BwNq697OInH5fKmxzbze0nBP4VpiSQD2
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Lokalizacja  Szacunkowy 
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Opis projektu 

451 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Przejście dla pieszych na 

przystanki tramwajowe 

na Rondzie Jagiellonów 

Przejście dla 

pieszych na 

przystanki 

tramwajowe na 

Rondzie 

Jagiellonów - 

na zachodnim 

krańcu 

peronów 

Przejście dla 

pieszych na 

przystanki 

tramwajowe na 

Rondzie 

Jagiellonów - na 

zachodnim krańcu 

peronów, 

pomiędzy 

100000 Przejście dla pieszych na przystanki tramwajowe na Rondzie 

Jagiellonów na zachodnim krańcu peronów umożliwi dostęp 

do tramwaju dla osób niepełnosprawnych i rodziców z 

wózkami - obecne wejścia po schodach są strome, nie 

posiadają podjazdów i nie ma możliwości zainstalowania 

wind. Niskopodłogowy tabor nic nie daje, jeśli nie ma 

możliwości wyjścia z przystanku. Naziemne przejście skróci 

też dojście do ważnych punktów: urzędu wojewódzkiego, 

poczty głównej, szkół na ul. Konarskiego i Pl. Wolności. 

452 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Park kieszonkowy przy 

ulicy Byszewskiej. 

Teren między 

zabudowaniam

i ul. 

Byszewskiej a 

rzeką Brdą. 

Lokalizacja: obręb 

17, działka 35/11, 

o powierzchni 

0,2393 ha. 

157483 Park kieszonkowy, z wytyczoną ścieżką, z kolistym planem - 

przy których należy ustawić ławki i murki jako siedziska. 

Ponadto dosadzenie drzew, kwitnących krzewów i bylin. 

453 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Parking samochodowy  

o DMC 3,5 tony + 

chodnik 

Plac na 

skrzyżowaniu 

ul. GOPR / 

BACHLEDY za 

Biedronką 

Działka 35, obręb 

0409 

600000 Wyrównanie terenu, utwardzenie np. drobnym tłuczniem, 

wyznaczenie miejsc postojowych przez wyspy z drzewami 

(krzewami) i jak starczy pieniędzy to chodnik w kierunku 

Biedronki łączący blok Bachledy 3 z ul. GOPR 

454 Osiedlowy Bielaw

y 

Wymiana nawierzchni 

chodnika na ul. Lelewela 

Chodniki na ul. 

Lelewela od ul. 

Chodkiewicza 

do ul. Cichej 

Ul. Lelewela 147.000 Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Lelewela ponieważ ze 

względu na połamane płyty dochodzi do częstych urazów 

przechodzących tą drogą mieszkańców 

455 Mały projekt 

społeczny 

 Bydgoski Piknik Z Łyżką 

Pomagajką.Najlepsi 

Szefowie Kuchni Na 

Bydgoszcz.Myśl

ęcinek .Polana 

Różopole. 

Myślęcinek Polana 

Różopole 

Bydgoszcz : działka 

46.000 Projekt zakłada realizację plenerowego pikniku z udziałem 

najlepszych szefów kuchni z całej Polski oraz gościnnym 

udziałem Kevina Aistona.Współorganizatorem imprezy 

będzie Zespół Szkół nr 30 Specjalnych.Ideą naczelną jest 
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Start. nr 53, obręb 367 integracja społeczna i popularyzacja sztuki kulinarnej.Dla 

uczestników przewidziano szereg atrakcji:zabawy, warsztaty 

i pokazy kulinarne oraz serię koncertów.Impreza 

adresowana do mieszkańców miasta, chcących integrować 

się z ludźmi i dobrym smakiem. Załączniki (kliknij) 

456 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

Budowa ekranu 

dźwiękochłonnego 

wzdłuż ul. Andersa, na 

wysokości ul. Gryfa 

Pomorskiego 

wzdłuż ul. 

Andersa, na 

wysokości ul. 

Gryfa 

Pomorskiego 

wzdłuż ul. 

Andersa, na 

wysokości ul. Gryfa 

Pomorskiego 

20000 Budowa ekranu dźwiękochłonnego wzdłuż ul. Andersa, na 

wysokości ul. Gryfa Pomorskiego umożliwiająca wytłumienie 

hałasu od przejeżdżających aut, TIRów oraz tramwajów. 

457 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

Progi zwalniające na ul. 

Andersa 

wzdłuż ul. 

Andersa na 

wysokości ul. 

Gieryna i Gryfa 

Pomorskiego 

wzdłuż ul. Andersa 

na wysokości ul. 

Gieryna i Gryfa 

Pomorskiego 

20000 Zamontowanie progów zwalniających wzdłuż ul. Andersa na 

wysokości ul. Gieryna i Gryfa Pomorskiego 

uniemożliwiających robienie sobie z tego fragmentu drogi 

toru wyścigowego dla wielbicieli motocyklów. 

458 Osiedlowy Tereny 

Nadwi

ślański

e 

Rozbudowa 

monitoringu miejskiego 

o kolejne 3 kamery przy 

ul. Gryfa Pomorskiego 

działki nr 2/35, 

6/38, 18/14 

okalające bloki 

przy Gryfa 

Pomorskiego 

działki nr 2/35, 

6/38, 18/14 

okalające bloki 

przy Gryfa 

Pomorskiego 

90000 Rozbudowa istniejącego monitoringu miejskiego o kolejne 3 

kamery na obrzeżach nowego osiedla. Monitoring miałby na 

celu podnieść bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i osób 

idących na tramwaj w szczególności po zmroku z 

Tatrzańskiego (przystanek: Andersa/Gieryna). 

459 Osiedlowy Leśne Remont ścieżek 

spacerowych na pasażu 

na ul. 11 Listopada 

Pasaż 

spacerowy 

pomiędzy 

jezdniami ul. 

11 Listopada 

Pasaż spacerowy 

pomiędzy 

jezdniami ul. 11 

Listopada 

444444 Remont ścieżek spacerowych na pasażu na ul. 11 Listopada 

będzie stanowił uzupełnienie wcześniejszych projektów o 

rewitalizacji zieleni wzdłuż pasażu. Zakres obejmuje 

wykonanie nawierzchni pasażu z nowych płyt betonowych o 

wym. 50x50, poszerzenie jej do 5 m szerokości, ustawienie 

po ok. 10 szt. nowych lamp, ławek i śmietników, jak również 

wykonanie min. 2 podłączeń energetycznych na potrzeby 

https://drive.google.com/open?id=1Yvbzf7URIlTzXoLKzY16zpBVpr0Ltdzz
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stoisk plenerowych. Koszt powyżej 50% kwoty uzgodniony z 

Radą Osiedla Leśne. 

460 Osiedlowy Bielaw

y 

Ławeczka dla seniora Ul. Kamienna Na chodniku 

wzdłuż ul. 

Kamiennej od ul. 

Sułkowskiego  do 

ul. Wyszyńskiego 

147000 Projekt dotyczy zakupu i montażu  ławek i koszy na odpady . 

Na Osiedlu Bielawy  nie ma miejsc z lawkami . Brak miejsca 

na odpoczynek dla seniora jest wielkim problemem  

społecznym powodujacym narastanie tzw wykluczenia. 

Osoby starsze jak i matki z małymi dziećmi mają problem z 

brakiem możliwości odpoczynku w trakcie spaceru . 

461 Mały projekt 

społeczny 

 Szczepienia dzieci(9-

11)przeciw virusowi 

hpv. 

Górzyskowo Górzyskowo 30000 Szczepienia dzieci, mają na celu   zmniejszeniu zachorowań 

na raka szyjki macicy, zadbajmy o przyszłe pokolenia. 

462 Osiedlowy Piaski Ścieżka rowerowa i 

chodnik 

Równolegle do 

ul. Smukalskiej 

na odcinku od 

ul.Saperów do 

istniejącej 

ścieżki. 

Projekt przewiduje 

wybudowanie 

ścieżki rowerowej i 

chodnika obok 

niezbyt szerokiej 

jezdni 

ul.Smukalskiej. Jest 

to odcinek ok 900 

m. Usytuowanie 

ścieżki proponuje 

po prawej stronie 

ulicy (wschodnia). 

150000. Projekt przewiduje wybudowanie ścieżki rowerowej 

połączonej z chodnikiem na odcinku ok 900 m. Aktualnie 

ul.Smukalską cechuje dość znaczne nasilenie ruchu 

samochodowego. Znajdujący się na niej rowerzyści i piesi są 

narażani na niebezpieczeństwo. Zdaniem wielu ludzi jest 

najwyższy czas na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa 

poprzez rozdzielenie użytkowników. Stąd propozycja 

wybudowanie niezależnej ścieżki rowerowej połączonej z 

chodnikiem . 

463 Osiedlowy Szwed

erowo 

Ok. 20 koszy na śmieci od ul. Ugory do 

ul. Pięknej (idąc 

piesza 

najkrótszą 

Trawniki, wolne 

miejsca przy 

chodnikach 

10000 Na osiedlu szwederowo brakuje koszy na śmieci. Są 

zamontowane tylko przy niektórych bolkach. jak idzie się na 

spacer z psem i sprzatnie się po nim odchody, to potem idzie 

się przez całe osiedle z woreczkiem w ręce. Ludzie często piją 
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drogą przez ul. 

Leszczyńskiego) 

i jedzą coś idąc chodnikami, ze względu na brak koszy rzucjaą 

śmieci na ziemię. Załączniki (kliknij) 

464 Osiedlowy Wyżyn

y 

Modernizacja placu 

zabaw na osiedlu 

Wyżyny B4, w okolicy 

Szkoły Podstawowej nr 

38 (ul. Węgierska 11) 

Plac zabaw 

zlokalizowany 

w środku 

osiedla Wyżyny 

B4, w pobliżu 

Szkoły 

Podstawowej 

nr 38. 

Działka 43/1, 

Obręb 0477. 

170000 W zakres działania wejdzie: 

1. wymiana zdegradowanej nawierzchni piaskowej, która 

przez lata nie była oczyszczana ani wymieniana, na nową, 

posiadającą atest PZH, 

2. wymiana zniszczonych i doposażenie placu zabaw w nowe 

urządzenia: karuzelę, zjazd linowy z siedziskiem (tzw. 

tyrolka), huśtawka gniazdo; 

4. wymiana niewygodnych starych ławek na nowe  z 

oparciem, wymiana koszy na śmieci; 

5. ustawienie stolików do gry wraz z miejscami do siedzenia i 

stojaka na rowery. Załączniki (kliknij) 

465 Osiedlowy Bielaw

y 

Czyste powietrze na 

Bielawach (montaż 

czujników i talicy) 

okolice 

Wojewódzkieg

o Szpitala 

Dziecięcego i 

zespołu szkół 

czujniki zostaną 

zamontowane przy 

szpitalu i przy 

zespole szkół, 

tablica w miejscu 

ogólnie dostępnym 

18000 Instalacja urządzenia do  pomiaru zanieczyszczeń powietrza 

(smogu). Czujniki pozwolą na sprawdzenie zanieczyszczenia 

powietrza i ostrzegą mieszkańców w przypadku 

przekroczenia norm. Wyniki pomiaru będą dostępne na 

ogólnie dostępnej tablicy oraz on-line (na stronie 

internetowej).  Urządzenie mierzy poziom stężenia pyłów 

zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, 

ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Zadbajmy o  

nasze zdrowie! Załączniki (kliknij) 

466 Mały projekt 

społeczny 

 Pląsy w stylu 

średniowiecznym. 

Z kulturą i tańcem 

dawnym od przedszkola 

do seniora. 

Bydgoszcz, 

miejscowości 

województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego, 

miasta 

Sala na 

Uniwersytecie 

Kazimierza 

Wielkiego, 

bydgoskie 

10000 Projekt ma na celu popularyzację kultury i tańców dawnych, 

aktywizację seniorów, wzmacnianie dialogu 

międzypokoleniowego. W ramach projektu będą odbywały 

się zajęcia taneczne w zespole tańca dawnego „Kazimierki”, 

działającym przy Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku. Tancerze zaopatrzeni zostaną w stroje z epoki. 

https://drive.google.com/open?id=1YGXNf6a--hUmGg7P-vqefj9iwIqEmgTi
https://drive.google.com/open?id=16z8ea8s_MFNZ267XNFOC2x113HoYkU-a
https://drive.google.com/open?id=1OKgFOl8Rr01PbmOmNrGW__2b-eLaI_8x
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związane z 

Kazimierzem 

Wielkim. 

przedszkola Prezentacja dorobku odbywać się będzie podczas imprez 

miejskich. Ponadto zespół przeprowadzi cykl warsztatów 

tanecznych, połączonych z pogadanką kulturową dla 

przedszkolaków. 

467 Osiedlowy Bartod

zieje 

Instalacja klimatyzacji w 

sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej nr 

14 w Bydgoszczy 

ul. Żmudzka 12 

85-028 

Bydgoszcz 

ul. Żmudzka 12 85-

028 Bydgoszcz 

obręb : 0192 

działki : 117/1, 

118/1, 119, 121/1, 

123/1, 124/3 

250000 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku sali 

gimnastycznej SP14, szczegółowo : 

- wykonanie projektu 

- dostosowanie instalacji 

- zakup urządzeń 

- montaż urządzeń 

- serwis Załączniki (kliknij) 

468 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Butelkomat służący do 

skupu plastikowych 

butelek. 

Przy 

Pelplińskiej lub 

Skarżyńskiego. 

Działka 18, 

obręb 0501  

lub działka 

21/6, obręb 

05/01. 

Działka 18 obręb 

0501 lub działka 

21/6 obręb 05/01  

to okolice 

targowiska 

Fordońskiego, 

Galerii 

Fordońskiej, 

Kauflandu, 

przystanków MZK i 

dużego ruch 

pieszych 

20000.00 Efekty projektu to korzyści dla środowiska naturalnego,  

czystość przestrzeni publicznej, cel edukacyjny, zdobycie 

drobnych środków finansowych.  Taka segregacja śmieci 

poparta bezpośrednimi środkami finansowymi  powinna być 

bardziej skuteczna. 

469 Osiedlowy Glinki 

- 

Rupie

nica 

Wybudowanie w ciągu 

ulicy Cmentarnej 6 

progów zwalniających 

typu wyspowych. 

Ulica 

cmentarna. 

Ulica Cmentarna. 20500 Ulica Cmentarna stała się ulicą bardzo ruchliwą. Jest to 

miejsce, w którym mieszka wiele rodzin. Bardzo dużo ludzi 

spaceruje tą drogą. Niestety zdecydowana większość 

kierowców nie przestrzega znaków drogowych dotyczących 

https://drive.google.com/open?id=1NDEbsEFd-gw8jkyIh_kXZF_PthSn4qf9
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prędkości i stwarza ogromne niebezpieczeństwo. 

470 Mały projekt 

społeczny 

 Bezpłatne słupy 

ogłoszeniowe do użytku 

dla wszystkich 

mieszkańców. 

Przystanek 

MZK 

Twardzickiego- 

Przybory w 

kierunku 

Centrum. 

Targowisko 

Białe,   Galeria 

Fordon 

Działka 13 obręb 

0501, działka 21/6 

obręb 05/01 lub 

działka 23/1 obręb 

0301, przystanek 

MZK 

Twardzickiego- 

Przybory w 

kierunku Centrum 

6000.00 Bezpłatne słupy ogłoszeniowe do użytku dla wszystkich 

mieszkańców, zlokalizowane w punktach dużego ruchu 

pieszego mieszkańców,  przystanki MZK, sklepy, targowisko.  

Nie trzeba kleić ogłoszeń na  drzewach, płotach, latarniach, 

szybach wiat MZK pod groźbą kary. Umożliwi to swobodną 

komunikacje miedzy mieszkańcami w różnych sprawach dnia 

codziennego i zapewni  estetykę przestrzeni publicznej 

471 Osiedlowy Wyżyn

y 

Wybudowanie miejsc 

parkingowych wzdłuż 

ulicy Xawerego 

Dunikowskiego (łącznik 

z ul. Łomżyńską). 

Jest to łącznik 

ul. Xawerego 

Dunikowskiego 

z ul. 

Łomżyńską. 

Jest to łącznik ul. 

Xawerego 

Dunikowskiego z 

ul. Łomżyńską.  

Obecnie auta 

parkują na trawie. 

80000 Obecnie auta parkują na trawie. Jest to niebezpieczne 

zarówno dla jeżdżących tam samochodów jak i pieszych 

poruszających się chodnikiem wzdłuż tych miejsc. 

472 Osiedlowy Bartod

zieje 

Wykonanie nowej 

nawierzchni dziedzińca i 

elementów małej 

architektury na terenie 

szkoły SP14 

ul. Żmudzka 12 

85-028 

Bydgoszcz 

ul. Żmudzka 12 85-

028 Bydgoszcz 

obręb : 0192 

działki : 117/1, 

118/1, 119, 121/1, 

123/1, 124/3 

350000 Wykonanie nowej nawierzchni terenu dziedzińca szkoły na 

którym dzieci spędzają przerwy, apele, w tym : 

- projekt 

- wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca 

- wykonanie nowych bieżni 

- zakup nowych ławek, w tym zadaszonych 

- zakup roślinności Załączniki (kliknij) 

473 Osiedlowy Leśne Leśne rewitalizacja 

skweru naprzeciwko 

sklepów Mili-Rossmana. 

Czerkaska/Sułk

owskiego 

Czeraska 11/ 

Sułkowskiego 

skwer 

220000 Zadanie polegać będzie na dosianiu trawników wraz z 

zamontowaniem systemu nawadniania, posadzeniu 

kolorowych kwiatów wieloletnich, posadzeniu drzewek 

choinkowych/ tuji i traw wzbogacających atrakcyjność 

https://drive.google.com/open?id=1vOeQmE6_LUPNlDuuL4vwy3bhaWI5yjXR
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skweru.  Montaż oświetlenia zdobiącego rośliny wieczorem. 

474 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Budowa miejsc 

parkingowych ul. 

Igrzyskowa 

Pomiędzy ul. 

Igrzyskową i ul. 

Akademicką 

Pomiędzy ul. 

Igrzyskową i ul. 

Akademicką, 

działka 24, obręb 

0338. 

454983 Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Igrzyskowej 

475 Osiedlowy Leśne Budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż ulicy 

J. Sułkowskiego 

Wzdłuż ulicy J. 

Sułkowskiego 

(od 

skrzyżowania z 

ul. Kamienną 

do ul. 

Modrzewiowej)

. 

Wzdłuż ulicy J. 

Sułkowskiego (od 

skrzyżowania z ul. 

Kamienną do ul. 

Modrzewiowej). 

222000 Osiedle Leśne do dnia dzisiejszego nie posiada dobrej 

infrastruktury rowerowej. Planowana ścieżka rowerowa 

przebiegałaby przez całą centralną cześć osiedla, docierając 

m.in. do popularnej wśród rowerzystów stacji Bydgoskiego 

Roweru Aglomeracyjnego znajdującej się w centralnym 

punkcie osiedla (przy  skrzyżowaniu ul. Sułkowskiego z ul. 

Czerkaską). Obecnie ścieżki rowerowe znajdują się jedynie 

na obrzeżach osiedla (ul. Gdańska i Kamienna). 

476 Ponadosiedlo

wy 

 Wybudowanie Wież 

lęgowych dla jerzyków. 

W  ok. trzech 

punktach. 

Balaton 

Bartodzieje, 

Dolina pięciu 

stawów 

Szwederowo, 

nad kanałem 

Okole 

Tam gdzie są cieki 

wodne, ul. 

Skłodowskiej 

Curie, ul. Piękna 

/Orla, ul. 

Wrocławska. 

150000 Co roku ubywa w Bydgoszczy ptaków jerzyków które zjadają 

do 20 000 meszek i komarów dziennie (jeden ptak).  

Dodatkowo zainstalowane w budkach kamery przybliżą nam 

te ptaki. Będzie je można oglądać na stronie internetowej, 

którą utworzy się. Załączniki (kliknij) 

477 Osiedlowy Leśne Remont chodnika przy 

ul. Żołnierskiej 

Chodnik przy 

ul. Żołnierskiej 

Chodnik przy ul. 

Żołnierskiej (od 

skrzyżowania z ul. 

Gen. J. 

150000 Obecny stan chodnika uniemożliwia bezpieczne przejście 

wzdłuż tej ulicy, która prowadzi m.in do pobliskiej Szkoły 

Podstawowej nr 15. Remont umożliwi też sprawną oraz 

bezpieczną komunikację pieszą między południową i 

https://drive.google.com/open?id=13stCAyu4nxob03c2lSEQKBxo_7-d8dBD
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Dwernickiego do 

skrzyżowania z ul. 

Czerkaską) 

centralną częścią Osiedla Leśnego. 

478 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

park kieszonkowy Róg Dworcowej 

i Warmińskiego 

Dworcowa - 

Warmińskiego 

100000 wybudowanie parku kieszonkowego - publicznie dostępny 

niewielkich rozmiarów park w najbrzydszym miejscu na 

dworcowej - na skrzyżowaniu z Warmińskiego. 

479 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Ścieżka pieszo-

rowerowa u podnóża 

Górek Fordońskich (przy 

Dolinie Śmierci) 

Bołtucia/Piwnik

a Ponurego 

Działki nr 14, 2/5 

(obręb 0396) 

305200 Budowa ścieżki rowerowo-pieszej u podnóża Fordońskich 

Górek, spinającej wejście do Doliny Śmierci ze schodami 

prowadzącymi do pomnika złamanych kłosów.  Ścieżka o 

szerokości ok. 2 metrów, z kostki. Wzdłuż ścieżki 4 ławeczki, 

przy nich kosze na śmieci, nasadzenia krzewów kwitnących, 

drzewo przy każdej ławeczce. Na początku i na końcu ścieżki 

dystrybutory z workami na psie odchody. Wzdłuż ścieżki 

latarnie hybrydowe LED (ładowane przez panele słoneczne i 

małe elektrownie wiatrowe). 

480 Osiedlowy Brdyuj

ście 

Powiększenie 

bezpłatnej, społecznie 

działającej wypożyczalni  

o rowery 

wodne/motorówki. 

Witebska 2a, 

Bydgoszcz , 

Teren Klubu 

Sportów 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście 

W posiadaniu 

klubu:dz.nr 1 

obręb 261,d. nr 2 

obręb 261,dz 13 

obręb 259, Teren 

dzierżawiony od 

UM Bydgoszcz i 

Skarbu Państwa  

użytkowany przez 

68766 Zakup dodatkowego sprzętu do darmowej wypożyczalni np, 

rowerów wodnych lub motorówek. Ustawienie małego 

domku/kontenera w którym mieściła by się strefa 

wypożyczeń.  Dostępność dla wszystkich mieszkańców 

Bydgoszczy.  Wypożyczalnia sprzętu działa kolejny rok 

umożliwiając bydgoszczanom  poznawanie uroków rzeki 

Brdy. Dla zaspokojenia coraz większego zainteresowania 

chcemy poszerzyć naszą ofertę o dodatkowy sprzęt.  

Wszystkie osoby pracujące przy wypożyczalni robią to 
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Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Klub Sportów 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście przy 

IWSZ  PTTK. 

społecznie, bez wynagrodzeń. Załączniki (kliknij) 

481 Osiedlowy Bartod

zieje 

Tablice ITS na ul. 

Głowackiego i pętli 

Morska. 

Przystanki: 

Głowackiego / 

Gajowa, 

Głowackiego / 

Bałtycka, 

Morska. 

Ulica Głowackiego 

i pętla autobusowa 

Morska. 

50000 Zamontowanie i podłączenie do systemu ITS (Inteligentne 

Systemy Transportowe) tablic do wyświetlania odjazdów 

autobusów w czasie rzeczywistym w ilości sztuk 5 (pętla 

Morska 1 tablica, przystanki Głowackiego / Bałtycka 2 

tablice, przystanki Głowackiego / Gajowa 2 tablice). 

482 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

Budowa miejsca 

rekreacyjno- 

wypoczynkowego. 

ul. Pelplińska/ 

Czarlińskich 

Działka 258/1, 

obręb 0406.  

Działka 258/2, 

obręb 0406.  

Działka 257/1, 

obręb 0406.  

Działka 258/3, 

obręb 0406. 

8000000 Teren byłby podzielony na 3 strefy. Pierwsza strefa 

zawierałaby nowoczesny betonowy skate park, tory 

modułowe pump tracków dla rowerzystów i plac do street 

workoutu/kalistenki. Druga strefa obejmowałaby wybieg dla 

psów z przeszkodami i obok niego mini park edukacyjny dla 

dzieci. Trzecia strefa służyłaby wypoczynkowi poprzez 

umieszczenie ławek i zasadzenie drzew, kwiatów. Cały teren 

byłby oświetlony i monitorowany. Załączniki (kliknij) 

483 Ponadosiedlo

wy 

 Rozbudowa bezpłatnej 

wypożyczalni o rowery, 

kajaki, motorówki aby 

starczyło dla całej 

Bydgoszczy! 

Witebska 2a, 

Bydgoszcz , 

Teren Klubu 

Sportów 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście 

W posiadaniu 

klubu: dz. nr 1 

obręb 261, dz nr 2 

obręb 261, dz 13 

obręb 259, Teren 

dzierżawiony od 

miasta i 

użytkowany przez 

Klub Sportów 

1700600 Zgłaszam projekt o zakup do bezpłatnej wypożyczalni 

sprzętu wodnego: rowerów wodnych, motorówek, kajaków, 

łodzi do obsługi min imprez miejskich, festynów i  do 

darmowych wycieczek wodnych. Wolontariusze Klubu od 

kilku lat  bezpłatnie wykonują prace przy wypożyczalni. Jest 

to jedyna w Polsce działająca tak społecznie wypożyczalnia. 

Aktualnie pragniemy powiększyć nasza flotę i poprawić 

infrastrukturę przystani aby móc jeszcze w większym 

https://drive.google.com/open?id=14EI-fTqnACSHy7WayTl-kppchkmcGu1E
https://drive.google.com/open?id=1k7U-gH9iBKGyCwAuSRABhyoz-Ameml9w
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e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście przy 

IWSZ  PTTK. 

zakresie otworzyć się na mieszkańców. Załączniki (kliknij) 

484 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Zakup  pojazdu 

strażackiego 

ratownictwa 

technicznego z funkcją 

gaśniczą dla OSP 

Bydgoszcz - Fordon 

Kompleks 

sportowy przy 

ulicy Jana 

Piwnika 

Ponurego 

Działka nr. ewid. 

10, obręb 395, 

Kompleks 

Sportowy przy 

ulicy Piwnika 

Ponurego 

454983 Zakup pojazdu pożarniczego do ratownictwa technicznego z 

funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz - 

Fordon z pełnym wyposażeniem umożliwiającym podjęcie 

bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - 

gaśniczych. Wyposażenie pojazdu umożliwiłoby podjęcie 

działań w zakresie m.in. działań ratowniczych przy 

wypadkach komunikacyjnych. Zakup pojazdu przyczyni się 

do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 

Fordonu. 

485 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Nowy przystanek 

tramwajowy na Placu 

Teatralnym w kierunku 

Opery 

Przystanek Pl. 

Teatralny w 

kierunku Opery 

dla 

wysiadających 

do centrum z 

kierunku 

Fordonu 

Nowy przystanek 

tramwajowy na 

Placu Teatralnym 

w kierunku Opery 

pomiędzy ul. 

Pocztowa a ul. 

Karmelicką 

100000 Nowy przystanek tramwajowy na Placu Teatralnym w 

kierunku Opery pomiędzy ul. Pocztowa a ul. Karmelicką, 

wraz z projektem organizacji ruchu i wyposażeniem (wiata, 

ławka, system informacji pasażerskiej), dokładne miejsce do 

szczegółowego ustalenia w zależności od warunków 

technicznych (przed bądź za skrzyżowaniem z ul. Gdańską) 

486 Mały projekt 

społeczny 

 Wydłużenie wybranych 

kursów autobusu nr 58 

do ZPO w Smukale 

Smukalska Smukalska 20000 4 wybrane przedłużone kursy autobusu nr 58 dziennie 

umożliwią dojazd dzieciom do szkoły w Opławcu, 

mieszkańcom do domów, pracownikom do ZPO i 

działkowiczom na działki 

487 Osiedlowy Nowy 

Fordo

Zagospodarowanie  

Parku Mł.Olimpijczykow 

Teren lesny 

Pomiedzy ul 

Polnocna czesc 

dzialki 172/2 (plac 

410000 Cel:aktywizacja&bezpieczenstwo/sklada sie z 

1)sciezka dlaSeniora&Juniora:zagospodarowanie  leśnej 

https://drive.google.com/open?id=1RWIp5SAxhy2B9z3kK9dQAuHjMlWnejd-
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n o m.in  sciezke zdrowia 

dla Seniorow&Juniorow 

-kontynuacja 

Bydg.Olimp i ul 

Andersa 

,Działka 171/2, 

Dzialka 172/2 

Obręb0337 

zabaw) oraz obszar 

sciezki lesnej 

prostopadlej do ul 

Andersa na granicy 

dzialek 171/2,  

172/2 Obręb0337 

ścieżki od B.Olimpijczyków  doAndersa w tym m.in.: 

 utwardzenie mineralnym materiałem,wyznaczenie ścieżki 

pieszorowerowej,montaż ławek,przyrządów do ćwiczeń oraz 

gry w szachy/brydża,pingPonga 

oraz  montaż oswietlenia ;w oparciu o projekty studentow 

WzornictwaUTP. 

2)doposażenie placu zabaw (budowa placu realizowanego w 

edycji 2018BBO rozpoczęcie prac jesień 2019) wg oprac. 

dokumentacji w roku 2019 

488 Osiedlowy Górzys

kowo 

Doposażenie placu 

zabaw w huśtawkę dla 

dzieci 

niepełnosprawnych 

(przykład huśtawki w 

załączniku) 

Park rekreacji 

przy ul. 

Kossaka (plac 

zabaw) 

Plac zabaw w 

parku rekreacji 

przy ul. Kossaka 

(Działka 16/3 

Obręb 0088) 

25000 Niestety na placu zabaw nie ma żadnego urządzenia 

przeznaczonego stricte dla dzieci niepełnosprawnych. 

Huśtawka typu "bocianie gniazdo", która znajduje się na 

placu zabaw nie nadaje się dla dzieci mających problem ze 

samodzielną stabilizacją tułowia, nie posiada bowiem 

podparcia pod plecy i głowę.  Najbliższy plac zabaw z 

huśtawką dla niepełnosprawnych znajduje się w Myślęcinku, 

co sprawia, że dzieci z naszego osiedla mogą z takiej 

huśtawki korzystać tylko okazjonalnie, a mogłyby codziennie. 

Załączniki (kliknij) 

489 Mały projekt 

społeczny 

 Wypożyczalnia leżaków 

na Wyspie Młyńskiej. 

Wyspa młyńska 

niedaleko 

piaszczystego 

terenu. 

Działka 95/23 

Obręb 0097 

40000 Projekt zakłada postawienie butki, w której będzie można za 

pomocą dowodu lub innego dokumentu tożsamości 

wypożyczyć sobie leżak. 

490 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Połączenie ciągu pieszo 

rowerowego wzdłuż 

ulicy Chemicznej od ul. 

Wojska Polskiego do ul. 

Skrzyżowanie 

Chemiczna/Wo

jska Polskiego 

do 

skrzyżowania 

Pobocze ulicy 

Chemicznej 

210000 Ścieżka pieszo rowerowa, wzdłuż rozwijającej się ulicy 

Chemicznej. Jest niezbędnym połączeniem ulicy Wojska 

Polskiego oraz Dachtery, ponieważ ul Chemiczną porusza się  

coraz więcej aut osobowych i tirów, a także pieszych i 

rowerzystów, dla których jest to niezwykle niebezpieczne.  

https://drive.google.com/open?id=1jC8qTjV-jTFNZeXtKWUmrYIfbEzrZhK9
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Dachtery Chemiczna/Dac

htery 

Były tam już wypadki śmiertelne.   O potrzebie powstania w 

tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego świadczy mocno 

wydeptana wzdłuż ulicy ścieżka, z której jednak nie można 

korzystać w czasie złej pogody. 

491 Mały projekt 

społeczny 

 Zakup defibrylatora AED 

oraz wyposażenie 

Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej OSP 

Bydgoszcz - Fordon 

Kompleks 

Sportowy przy 

ulicy Jana 

Piwnika 

Ponurego 

Kompleks 

sportowy przy 

ulicy Jana Piwnika 

Ponurego, działka 

nr. ewid. 10, obręb 

395 

46380 Zakup specjalistycznego zautomatyzowanego defibrylatora 

AED na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz - 

Fordon. Zakup defibrylatora zwiększy możliwości szybszego 

ratowania osób w bezpośrednim zagrożeniu życia podczas 

podejmowanych przez jednostkę działań ratowniczych.  

Dodatkowo wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

OSP Bydgoszcz - Fordon w niezbędne wyposażenie dzięki 

czemu młodzi adepci pożarnictwa będą mieli większą 

możliwość m. in. nauki pierwszej pomocy. 

492 Mały projekt 

społeczny 

 Ograniczenie ruchu 

kołowego na ulicy 

mostowej. 

ul. Mostowa Pomiędzy działka 

219, obręb 0108 a 

działką 171 obręb 

0108. 

5000 Ograniczenie ruchu kołowego na kawałku ulicy mostowej. W 

celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się 

po tym odcinku. Załączniki (kliknij) 

493 Osiedlowy Szwed

erowo 

Budowa miasteczka 

ruchu drogowego dla 

dzieci i młodzieży. 

Teren zielony 

za blokiem przy 

ulicy Brzozowej 

27 

działka numer 

148/5 obręb 0496 

370000 Miasteczko ruchu drogowego służyć ma przede wszystkim 

dzieciom. Ma uczyć prawidłowego zachowania na drodze, 

ale nie tylko. Dzieci przez zabawę będą miały okazję nauczyć 

się prawidłowego poruszania się po chodnikach i bezpiecznej 

jazdy na rowerze 

494 Mały projekt 

społeczny 

 Rozbudowa zamku dla 

dzieci w Myślęcinku. 

ul. Hipiczna. Działka 41 

Obręb 0367 

45000 Rozbudowa zamku dla dzieci coś na wzór zamku w Tczewie.  

Im większe tym więcej frajdy. 

http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/tczew-koncza-sie-

prace-przy-budowie-zamku-na-

https://drive.google.com/open?id=1yNbKPm-lP8kYUiXtavK7KMNI1JbZeosx
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bulwarze,4893104,gal,t,id,tm.html 

495 Osiedlowy Bartod

zieje 

Rewitalizacja skweru na 

Bartodziejach przy 

skrzyżowaniu ulic 

Bałtyckiej i 

Głowackiego. 

Przy 

skrzyżowaniu 

ulic Bałtycka i 

Głowackiego, 

za blokiem na 

ul. 

Głowackiego 

53. 

Przy skrzyżowaniu 

ulic Bałtycka i 

Głowackiego, za 

blokiem na ul. 

Głowackiego 53.  

Działka 62 obręb 

0485. Ale też 

pobliskie działki, 

działka 97 oraz 

działka 82 (ulice 

Głowackiego i 

Bałtycka). 

406485 Skwer byłby zaciszem na pobliskich mieszkańców, miejscem 

bliskim natury. Projekt  przewidywałby zmianę nawierzchni 

obecnych chodników w parku. Dosadzenie drzew i krzewów 

w celu uzupełnienia obecnej zieleni.  Ustawienie dużej ilości 

ławek (min. 10) z oparciem, oświetlenie parku, ustawienie 

dystrybutorów woreczków na psie odchody, usytuowanie 

domku dla owadów, wywieszenie skrzynek lęgowych dla 

ptaków, stworzenie łąki kwietnej, w centralnej części 

fontanna lub inny element małej architektury. Załączniki 

(kliknij) 

496 Mały projekt 

społeczny 

 Druk 3D i 

programowanie - sprzęt 

do prowadzenia 

warsztatów z nowych 

technologii dla dzieci i 

rodzin 

Miejsca 

ogólnodostępn

e - np. 

biblioteki, sale 

Bydgoskiego 

Centrum Org. 

Pozarządowych 

i Wolontariatu 

Zajęcia mogłyby 

być prowadzone z 

wykorzystaniem 

ogólnodostępnych 

miejsc (np. 

bibliotek czy sal 

Bydgoskiego 

Centrum 

Organizacji 

Pozarządowych i 

Wolontariatu). 

46380 Materiały i sprzęt do przeprowadzenia bezpłatnych 

warsztatów z nowych technologii dla dzieci i rodziców. 

Realizować je mogą wolontariusze tzw. „mentorzy” zgodnie 

z regułami tzw. „Coderdojo”. 

Ideą takich zajęć jest rozwijanie konstruktywnego 

rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. 

Wraz zakupem materiałów ma się dostęp do scenariuszy 

lekcji (projektów) pt. Mars i za chwilę Martian Base oraz 

Drone Control (Skriware), zadań problemowych (Wonder), 

wsparcia np. z fundacji Coderdojo. Załączniki (kliknij) 

497 Osiedlowy Leśne rewaloryzacja skweru w 

Myślęcinku przy 

restauracji Parkowej 

Skwer przy 

restauracji 

Parkowej w 

Działka 2/8 

Obręb 0363 

6000000 Projekt polega na rewaloryzacja skweru przy restauracji 

Parkowej w Myślęcinku, rewitalizacji oczka wodnego, 

wybudowaniu placu do street workoutu i dodaniu punktu z 

https://drive.google.com/open?id=1rU1eu6HI-Jsk0uCKvhsin4ydhVL5s2cz
https://drive.google.com/open?id=1rU1eu6HI-Jsk0uCKvhsin4ydhVL5s2cz
https://drive.google.com/open?id=1cQbb2KEdCFwSKgSftaub2QspFL9lgu6f
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Myślęcinku defibrylatorem automatycznym. 

498 Osiedlowy Leśne Leśne miniboisko 

wielofunkcyjne (do piłki 

nożnej i koszykówki) 

ul. Powstańców 

Warszawy – 

obok Hotelu 

Maraton – na 

działce 12/11, 

obręb 119 

Boisko ma zostać 

zlokalizowane przy 

ul. Powstańców 

Warszawy (obok 

Hotelu Maraton, 

naprzeciw  

Powst.Warszawy 

6A) – na działce 

12/11, obr. 119.  

Mapka z 

wyrysowanym 

boiskiem stanowi 

załącznik nr 1. 

211000 Projekt dotyczy budowy miniboiska wielofunkcyjnego - do 

piłki nożnej i koszykówki. Pole do gry w piłkę nożną będzie o 

wymiarach 20x40 m. Na jednej połowie boiska (ustawione w 

poprzek) ma powstać pole do gry w koszykówkę. Boisko ma 

mieć nawierzchnię poliuretanową. Boisko z ogrodzeniem z 

piłkochwytami na wysokość 4 m i z bramką. Boisko ma być 

ogólnodostępne dla mieszkańców osiedla Leśnego. 

Szczegółowy opis projektu w załączniku nr 2. Załączniki 

(kliknij) 

499 Osiedlowy Bydgo

szcz 

Wschó

d - 

Siernie

czek 

Zamontowanie ekranów 

akustycznych na 

estakadzie tramwajowej 

przy Lewinskiego 

Estakada na 

terenie 

miejskim przy 

ul. 

Lewinskiego, 

osiedle 

Bydgoszcz 

Wschód, obr. 

219. 

Montaż ekranów 

akustycznych na 

estakadzie 

tramwajowej przy 

Lewinskiego 

95469 Projekt ma na celu ochronę przed hałasem okolicznych 

mieszkańców. 

Ekrany powinny być zamontowane w taki sposób, jak na 

Moście Uniwersyteckim. Na realizację tego projektu 

mieszkańcy zdobyli już cześć środków - prawie 90 tys. zł 2 

lata temu, które zdaniem władz miasta wystarczyłyby 

zaledwie na projekt (mimo wygranej Miasto nie zrealizowalo 

wówczas wygranego projektu). Wygrana w tegorocznej 

edycji pozwoliłaby na realizację projektu przynajmniej na 

najbardziej "głośnym" odcinku estakady. 

500 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Budowa Placu zabaw 

dla dzieci i budowa 

siłowni na wolnym 

Miedzy 

Licznerskiego 8 

a CKK Wiatrak 

Działka 106 obreb 

0393 

80000 Siłowania zewnętrzna pozwalająca spacerującym u podnóża 

górek fordońskich na troszkę więcej ruchu. Z placu zabaw 

skorzystają dzieci spacerujących i mieszkańców pobliskich 

bloków . Palcu zabaw nie ma w promieniu kilometra. 

https://drive.google.com/open?id=1OgkelMeDO8xcIPau1aWiDqs7lXxK-2a_
https://drive.google.com/open?id=1OgkelMeDO8xcIPau1aWiDqs7lXxK-2a_
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powietrzu. Załączniki (kliknij) 

501 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Budowa amfiteatru w 

parku Milenijnym obok 

Auchan. 

Mariana 

Rejewskiego 

Działka 21/5 Obręb 

0249 

Działka 34/5 Obręb 

0249 

10000000 Budowa nowego amfiteatru na wzór muszli koncertowej 

która była w parku Witosa z widownią.  Dodatkowo obszar 

obok amfiteratru można rewaloryzować. Załączniki (kliknij) 

502 Ponadosiedlo

wy 

 Wielka Pętla Fordonu – 

Trasa Rekreacyjna 

podnóże 

Fordońskich 

Górek, od 

Doliny Śmierci 

do nowo-

budowanego 

Parku 

Wodnego 

podnóże 

Fordońskich 

Górek, od Doliny 

Śmierci, przy 

kompleksie 

sportowym na ul. 

Piwnika Ponurego, 

Targowisku 

Tatrzańskim, do 

Parku Wodnego 

przy SPnr67 

1700600 Budowa infrastruktury trasy podgórskiej dla pieszych, 

biegaczy, nordic walking-owców, rowerzystów, rolkarzy, 

wrotkarzy, deskorolkarzy, hulajnogistów, w postaci cztero-

metrowej szerokości drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z 

oświetlonymi stacjami, wyposażonymi m.in. w ławkę 

spoczynkową i element do ćwiczeń. Trasa z dala od 

ruchliwych ulic, posiadająca priorytet dla przejezdności, w 

bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, poprowadzona skrajem 

osiedli u podnóża Fordońskich Górek. Długość ok. 2 km. 

Załączniki (kliknij) 

503 Osiedlowy Bielaw

y 

Remont chodnika po 

stronie zachodniej  wraz 

z zagospodarowaniem 

zdewastowanego pasa 

zieleni . 

ul  Emilii  Plater ulica Emilii Plater -  

strona zachodnia 

120.000 Wymiana dziurawego asfaltu na kostkę  oraz rewitalizacja 

pasa zieleni z rosnącymi drzewami . Druga strona ulicy po 

remoncie będzie służyć  

mieszkańcą  ulicy jak i osobą zamieszkałym na sąsiadującym 

z ulicą osiedlu bloków , są to ludzie w podeszłym wieku 

często porusący 

się o  kulach , balkonikach , wózkach inwalidzkich .  Równy 

chodnik ułatwił by im życie . 

504 Mały projekt 

społeczny 

 Przebudowa zamku dla 

dzieci. 

Hipiczna Działka 41 Obręb 

0367 

40000 Rozbudowa zamku znajdującego się na placu zabaw w 

Myślęcinku na wzór zamku w Tczewie. Bo wiadomo, że im 

większe tym fajniejsze ;) 

https://drive.google.com/open?id=1mEOkbch-CAulq3nzRGaE4lB4ykkN9KY2
https://drive.google.com/open?id=1x9pTEXvJL-VJAbj5ER52SYgmhsALjjqg
https://drive.google.com/open?id=1PoyQ7oxW9TAaznE1QRRA2eEQxmTkntBz
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http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/tczew-koncza-

sie-prace-przy-budowie-zamku-na-

bulwarze,4893104,gal,t,id,tm.html   

505 Osiedlowy Wilcza

k - Jary 

Doposażenie placu 

zabaw. 

Między 

kościołem pw. 

Miłosierdzia 

Bożego a 

kortami 

tenisowymi 

TKKF (ul. 

Nakielska). 

Teren placu zabaw 

ul. Nakielska (nad 

Kanałem 

Bydgoskim przy V 

śluzie). 

50000 Doposażanie placu zabaw w elementy przystosowane dla 

dzieci w niższym przedziale wiekowym (propozycje podane 

w załączniku). Załączniki (kliknij) 

506 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

zieleń izolacyjna, boisko 

piaszczyste do 

badmintona i siatkówki 

plażowej oraz stół do 

ping-ponga 

Skwer Siła Ciszy 

Mariampola  

ul. Tatrzańska i 

Galla Anonima 

Skwer Siła Ciszy 

Mariampola  ul. 

Tatrzańska i Galla 

Anonima 

75000 boisko do siatkówki plażowej  i  zewnętrzny stół do tenisa 

stołowego  znakomicie uzupełni dotychczasową funkcję 

rekreacyjną siłowni zewnętrznej i umożliwi dorosłym i 

starszej młodzieży spędzanie aktywnie czasu na świeżym 

powietrzu z dala od ruchu ulicznego; należy uwzględnić 

konieczność przesunięcia stołów do  szachów i chińczyka 

507 Osiedlowy Piaski Budowa drogi 

Rowerowej Smukalska - 

Błądzimska - Drzycimska 

Budowa drogi 

rowerowej na 

Piaskach 

wzdłuż ulicy 

Smukalskiej na 

odcinku 

Błądzimskiej do 

Drzycimskiej. 

Ulica Smukalska, 100000 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej. 

508 Osiedlowy Glinki 

- 

Budowa placu zabaw 

przy ulicy 

ul. przy ulicy 50000 plac zabaw dla dzieci.  

http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/tczew-koncza-sie-prace-przy-budowie-zamku-na-bulwarze,4893104,gal,t,id,tm.html
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/tczew-koncza-sie-prace-przy-budowie-zamku-na-bulwarze,4893104,gal,t,id,tm.html
http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/tczew-koncza-sie-prace-przy-budowie-zamku-na-bulwarze,4893104,gal,t,id,tm.html
https://drive.google.com/open?id=128AV5GWpaICIZiHAJfpkY4bZqhcipL81
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Rupie

nica 

Gniewkowskiej. Gniewkowska Gniewkowskiej 

509 Ponadosiedlo

wy 

 Rewitalizacja obiektów 

sportowych TKKF "Świt" 

+ stworzenie zaplecza 

sportowo-

rekreacyjnego. 

ul. Nakielska 70 Obiekty TKKF 

"Świt" (tereny nad 

Kanałem 

Bydgoskim okolice 

V śluzy) 

1700600 Rewitalizacja obiektów socjalnych i sportowych na terenie 

TKKF "Świt". Zadaszenie co najmniej jednego kortu 

tenisowego do całorocznego użytkowania. Utworzenie bazy 

sportowo-rekreacyjnej sprzętu wodnego (kajaki, rowery 

wodne) dla użytkowania nad Kanałem Bydgoskim. Budowa 

pomostów do wodowania sprzętu wodnego. Załączniki 

(kliknij) 

510 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

boisko piaszczyste do 

siatkówki plażowej lub 

badmintona, stół do 

ping-ponga i zieleń 

izolacyjna 

skwer Siła Ciszy 

Mariampola ul. 

Tatrzańska i 

Galla Anonima 

skwer Siła Ciszy 

Mariampola ul. 

Tatrzańska i Galla 

Anonima 

75000 boisko piaszczyste do siatkówki plażowej lub badmintona, 

stół do ping-ponga uzupełni funkcję rekreacyjną zewnętrznej 

siłowni i umożliwi dorosłym i młodzieży aktywne spędzanie 

czasu na świeżym powietrzu z dala od ruchu ulicznego 

511 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Remont ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie 

drogowym ulicy 

Twardzickiego na 

odcinku 2,6 km 

Ul 

Twardzickiego 

na odcinku od 

Skarżyńskiego 

do Korfantego 

Ciąg pieszo-

rowerowy wzdłuż 

ulicy 

Twardzickiego na 

osiedlu Nowy 

Fordon. 

909966 Remont, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z 

oznakowaniem w ciągu pieszo-rowerowym  ulicy 

Twardzickiego.  

Istniejąca nawierchnia jest w stanie krytycznym,  

podróżowanie niebezpieczne, a z dzieckiem wręcz 

niewykonalne,   

W otaczających Fordon gminach zamieszkiwanych przez 

niespełna 1000 mieszkańców wykonano piękne trasy 

rowerowe a w niemal stutysięcznym Fordonie jeżdzimy po 

dziurach i wyrwach w strachu przed upadkiem.  Zagłosujmy 

Drodzy Państwo na ten projekt. 

512 Osiedlowy Nowy 

Fordo

Park kieszonkowy w 

pobliżu bazyliki 

ul. Bołtucia, 

między blokami 

Działka nr 64 100000 Budowa parku kieszonkowego w pobliżu kościoła MBKM w 

Fordonie, przy ulicy Bołtucia. Ustawienie ławki, wytyczenie 

https://drive.google.com/open?id=1SbH1H2DLqP57VQIR5rzhkeyln8dCYhjD
https://drive.google.com/open?id=1SbH1H2DLqP57VQIR5rzhkeyln8dCYhjD
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n mniejszej i domu 

jubileuszowego Wiatrak 

w Fordonie 

2 a 8 i 4 ścieżki wysypanej drobnymi kamykami, nasadzenia drzew i 

krzewów, ustawienie kosza na śmieci, oczko wodne. Miejsce 

będzie służyło odpoczynkowi i integracji zarówno osób 

mieszkających przy Bołtucia jak i osób uczęszczających do 

kościoła przy Bołtucia oraz domu jubileuszowego Wiatrak. 

513 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

boisko piaszczyste do 

badmintona i siatkówki 

plażowej , stół do ping-

ponga, zieleń izolacyjna 

Skwer Siła Ciszy 

Mariampola  

ul. Tatrzańska i 

Galla Anonima 

Skwer Siła Ciszy 

Mariampola  ul. 

Tatrzańska i Galla 

Anonima 

75000 boisko piaszczyste do badmintona i siatkówki plażowej , stół 

do ping-ponga uzupełni funkcję rekreacyjną zewnętrznej 

siłowni i umożliwi dorosłym i młodzieży spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu z dala od ruchu ulicznego.  Zalecane 

przesunięcie stołów do szachów i chińczyka 

514 Mały projekt 

społeczny 

 Świeto Latawca jako 

festyn rodzinny z 

elementami 

ekologicznymi, 

patriotyczny i i 

bezpieczeństwem 

Park Rekreacji 

Sportowej w 

Bydgoszczy 

przy ul Kossaka 

Park położony 

pomiędzy ul. 

Kossaka, Gersona, 

a Brandta. 

20000 Świeto Latawca Uwolnić Latawce zostało sześć lat temu 

reaktywowane na terenie Górzyskowa. Tu od lat puszczanie, 

uealniano Latawce . Chcemy przy dobrej zabawie 

zaproszonych zespołów muzycznych, lokalnych poprowadzić 

wydarzenie. Ma to być z równoczesnym działaniami pro 

ekologicznymi, patriotycznymi i bezpieczeństwa. Tu jest ul. 

Latawcowa od roku. Każdy zespół oceniany pod kątem 

wyglądu, później lotności dostanie statuetkę pamiątkową. 

Załączniki (kliknij) 

515 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Wydzierżawienie od 

PKP, remont i ponowne 

otwarcie przejścia z 

dworca PKP na Okole. 

Zygmunta 

Augusta, park 

przy Unii 

Lubelskiej, 

most kolejowy 

Ścieżka 

prowadząca od 

końca Zygmunta 

Augusta, nad 

parkiem przy Unii 

Lubelskiej, przez 

most kolejowy, do 

Czarnej Drogi. 

150000 Wydzierżawienie od PKP terenu, na którym leży ścieżka 

prowadząca od Zygmunta Augusta do Czarnej Drogi. 

Ogrodzenie ścieżki od strony parku i torów, montaż 

kilkunastu koszy na śmieci, założenie oświetlenia. Ciąg pieszy 

znacząco ułatwi poruszanie się między Okolem a dworcem 

PKP. Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=103mBGv3qj9U8ddKR1HbxQM_Dv7IN6R9L
https://drive.google.com/open?id=1BC-XyOBdlQJT6AaNdotbhubw5rJfNX9s
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516 Ponadosiedlo

wy 

 Ścieżka spacerowa 

brzegiem Brdy na 

Bartodziejach 

Odcinek brzegu 

Brdy od ul. 

Żabiej do 

Mostu 

Kazimierza 

Wielkiego - 

Bartodzieje. 

Jest to część trasy 

łączącej centrum 

miasta z Fordonem 

- odcinek na 

Bartodziejach. 

Ścieżka wzdłuż 

rzeki Brdy. 

1700600 Wyznaczenie ścieżki spacerowej wzdłuż Brdy na 

Bartodziejach na odcinku od ul. Żabiej do Mostu Kazimierza 

Wielkiego. 

- wycięcie części drzew/krzewów 

- oczyszczenie terenu ze śmieci, 

- wykonanie ścieżki o nawierzchni 

żwirowej/żużlowej/naturalnej 

- ustawienie elementów małej architektury 

- ustawienie punktu odpoczynku 

- ustawienia tablic pokazujących historię okolic lub naturę 

Część tzw. bulwarów od centrum przez Skrzetusko, 

Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód, Brdyujście do Fordonu 

Załączniki (kliknij) 

517 Mały projekt 

społeczny 

 Cykl  imprez wodno-

lądowych na Brdyujściu. 

Rowery wodne, łodzie, 

muzyka, historia, 

sport,wypoczynek! 

Witebska 2a, 

Bydgoszcz , 

Teren Klubu 

Sportów 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście 

W posiadaniu 

klubu: dz. nr 1 

obręb 261, dz nr 2 

obręb 261, dz 13 

obręb 259, Teren 

dzierżawiony od 

miasta i 

użytkowany przez 

Klub Sportów 

Wodnych 

Bydgoszcz 

Brdyujście przy 

IWSZ  PTTK. 

46.38 Cykl imprez na Brdyujściu dla mieszkańców. Imprezy na 

infrastrukturze Klubu z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu 

wodnego. W trakcie spotkań  spływy rowerami wodnymi, 

łodziami ukazujące historie min. działań wojennych 

Brdyujściu i piękno rzeki. Impreza ponadczasowa,  

uświetniona muzyką, spotkaniami z osobami/przewodnikami 

po naszym pięknym lecz zapomnianym osiedlu silnie 

związanym z wodą. Dostępność dla wszystkich,  wobec 

dużego zainteresowania –zapisy.Darmowa. Ilość imprez do 

wyczerpania środków. Załączniki (kliknij) 

518 Osiedlowy Górzys

kowo 

Wybudowanie boiska 

do piłki nożnej, z 

Park Rekreacji 

Sportowej w 

Teren pomiędzy ul. 

Kossaka, Gersona i 

482000 W Parku Rekreacji Sportowej przy ul. Kossaka brakuje jeszcze 

małego boiska do piłki nożnej z pilkochwytami. Miejsce to 

https://drive.google.com/open?id=1-UJC_SOqBlE4hwKt2yzTf2J0h64MYPYF
https://drive.google.com/open?id=1_514b5lozteg9aK1R9TfHJH5o2sqUvXT
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uchwytami do siatkówki 

i koszykówki, chodniki i 

kamera. 

Bydgoszczy 

przy ul Kossaka 

Brandta jest 

idealnym terenem 

pod rekreację 

sportową. 

można wzbogacić o uchwyty do siatkówki i koszykówki. Aby 

dojść do boiska należy wykończyć chodniki i alejki rowerowe. 

Nad wszystkim dla bezpieczeństwa będzie czuwać nowa 

kamera. 

519 Mały projekt 

społeczny 

 Edukacja ekologiczna 

dla dorosłych 

Ukw, mck Mck UM, szkoły 46380 Edukację ekologiczna dla dorosłych mieszkancow miasta w 

formie wykładów, dyskusji, warsztatów. Propagowanie stylu 

życia  Zero Waste. Wspólne realizowanie inicjatyw 

ekologicznych tj. sadzenie drzew, opieka  nad drzewami, 

sprzątanie terenów zielonych.  Obmyślanie strategii rozwoju 

trendów ekologicznych w mieście Bydgoszczy 

520 Osiedlowy Flisy Pieszojezdnia na ul. 

Kamińskiego 

ul. Kamińskiego 

6-10 

działka numer 

28/22 

71000 Wykonanie pieszojezdni na odcinku o znacznej ilości 

pojazdów związanych z prowadzoną w tym miejscu 

działalnością (piekarnia, drukarnia). Samochody związane z 

dostawami powodują szybszą degradację dotychczasowej 

nawierzchni nieutwardzonej co utrudnia (czasem 

uniemożliwia) ruch pieszych i rowerów (ul. jest częścią 

ścieżki rowerowej nad Kanałem Bydgoskim). 

521 Mały projekt 

społeczny 

 Wyświetlanie filmów 

rzutnikiem nad 

Balatonem 

Okolice 

Balatonu na 

Bartodziejach 

Okolice Balatonu - 

wykorzystanie 

terenu, który nie 

jest mocno 

nasłoneczniony, by 

można było filmy 

wyświetlić w 

godzinach 

wieczornych 

również przed 

46380 Wyświetlanie w okresie letnim filmów nad Balatonem - 

wykorzystanie rzutnika oraz ekranu przenośnego. 

Dodatkowo konieczne nagłośnienie oraz zorganizowanie np. 

leżaków/ławek. 

Filmy dla dzieci oraz dorosłych - np. w postaci pierwszej 

części dla dzieci, i drugiej dla  

Projekt umożliwi spotkanie się mieszkańców na wspólnym 

oglądaniu filmów w terenie. Pozwoli to na łatwiejsze 

nawiązanie kontaktów sąsiedzkich. 
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zachodem słońca. 

522 Osiedlowy Flisy Most pontonowy przez 

Kanał Bydgoski 

Marina przy 

stadionie 

Gwiazdy 

Połączenie 

północnego i 

południowego 

brzegu Kanału 

Bydgoskiego tuż 

przy 

ŚluzieCzyżkówko 

70000 Projekt zakłada wykonanie kładki dla pieszych w formie 

lekkiej kładki pontonowe (analogicznej do kładki na stawie w 

Myślęcinku), łączącej się z pomostem mariny przy stadionie 

Gwiazdy. W związku z remontami śluz Prądy i Czyżkówko w 

najbliższym czasie nie będzie tam przepływała żegluga, a 

połączenie usprawniłoby komunikację pieszą w tym miejscu. 

523 Osiedlowy Zimne 

Wody 

- 

Czersk

o 

Polski

e 

Stacja BYDGOSKIEGO 

ROWERU 

AGLOMERACYJNEGO 

Powiatowy 

Urząd Pracy. 

Ulica Toruńska 

147 Bydgoszcz 

Teren w obrębie 

Powiatowego 

Urzędu Pracy. 

Ulica Toruńska 147 

65521 Budowa kolejnej stacji BYDGOSKIEGO ROWERU 

AGLOMERACYJNEGO. Ułatwi ona dojazd i powrót do 

Powiatowego Urzędu Pracy mieszkańcom Bydgoszczy z kilku 

dzielnic miasta graniczących  z osiedlem ZIMNE WODY - 

CZERSKO POLSKIE 

524 Osiedlowy Błonie Rozbudowa Skweru przy 

ul. Czerwonego krzyża. 

O taras dolny. 

Pomiędzy ul. 

Czerwonego 

krzyża, ul. 

Stawowa. ul. 

Nakielska 

znajduje się 

teren do 

rewitalizacji 

zielo 

Obecnie jest tylko 

wejście od ul. 

Czerwonego 

krzyża. Słabo 

utwardzone alejki 

można wzmocnić i 

przedłużyć do 

stawu. Więcej 

lamp, urządzeń 

parowych i może 

miejska pasieka. 

Warto uratować 

275900 Doposazenie w utwardzone alejki, lampy i mini plac zabaw 

uratuje ten teren przed degradacja. Stanie się bardziej 

przyjazny dla mieszkańców, gdzie będą mogli tu odpoczywać 

i cieszyć się z mieszkania w okolicy. Uregulowanie terenu 

odstraszyć może osoby drwastujace to środowisko. 
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ten teren. 

525 Osiedlowy Tatrza

ńskie 

ścieżka oświetlona dla 

biegaczy pod 

fordońskimi górkami 

tereny miejskie 

zlokalizowane 

pod lub 

częściowo  na 

skarpie 

fordońskiej 

tereny miejskie 

zlokalizowane pod 

lub częściowo  na 

skarpie fordońskiej 

180000 tereny mogą wykorzystywać istniejące ciągi piesze, ale 

należy je znacznie poszerzyć, wydzielić pas dla rowerzystów i 

zamontować oświetlenie 

526 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Park biegów 

przeszkodowych OCR 

Na osiedlu 

Szybowników u 

podnóża górki 

szybowcowej 

ul. 

Daszyńskiego 

Działka 2/5 Obręb 

0396 

350000 Wytyczenie trasy ok 5-10 km w obrębie górki szybowcowej z 

budową przeszkód terenowych ok 50 szt. . Trasa byłaby 

przygotowana pod trening dla coraz to liczniejszej grupy 

zwolenników biegów przeszkodowych. Zakłada ona 

wytyczenie pętli z podbiegiem pod górkę szybowcową i 

częściowym rozplanowaniem trasy w okolicach czerwonego 

szlaku pieszego oraz ul. Orlińskiego. Część trasy mogłaby być 

urozmaiceniem zajęć dla młodzieży szkolnej. 

527 Mały projekt 

społeczny 

 Dzień prawdy 

bydgoskiego samorządu 

rynek Starego 

Miasta 

rynek Starego 

Miasta 

46380 Dzień, w którym Włodarze Bydgoszczy podłączeni do 

wariografu będą odpowiadali na wszelkie pytania 

Mieszkańców w sprawach dotyczących dotychczasowego ich 

działania na rzecz Naszego Miasta. 

528 Mały projekt 

społeczny 

 Wyznaczenie i 

oznakowanie tras 

biegowych w LPKiW 

Myślęcinek 

Teren LPKiW 

Myślęcinek w 

Bydgoszczy 

Teren LPKiW 

Myślęcinek w 

Bydgoszczy 

30000 Projekt obejmuje:  

- wyznaczenie i szacunkowe wymierzenie (+/- 200 m) co 

najmniej 5 tras biegowych (2 x 5 km, 1x7,5 km 2 x 10 km)  

- oznakowanie co 500 m dystansu na każdej z tras biegowych  

- umieszczenie co najmniej jednej tablicy informacyjnej 

zawierającej plan LPKiW z naniesionymi trasami biegowymi; 

Projekt skierowany jest do aktywnych fizycznie mieszkańców 

Bydgoszczy realizujących swą pasję biegania na terenie 
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LPKiW Myślęcinek zarówno początkujących jak i 

zaawansowanych . 

529 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

cieżka oświetlona dla 

biegaczy pod 

fordońskimi górkami 

tereny miejskie 

zlokalizowane 

pod lub 

częściowo  na 

skarpie 

fordońskiej 

tereny miejskie 

zlokalizowane pod 

lub częściowo  na 

skarpie fordońskiej 

180000 tereny mogą wykorzystywać istniejące ciągi piesze, ale 

należy je znacznie poszerzyć, wydzielić pas dla rowerzystów i 

zamontować oświetlenie 

530 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Budowa miejsc 

parkingowych dla 

mieszkańców Kapuścisk 

- w szczególności ul. 

Boh. Westerplatte. 

Teren należący 

do ZS nr 36 - 

pomiędzy 

Orlikiem a ul. 

Boh. 

Westerplatte. 

Pusty teren 

należący do ZS nr 

36, pomiędzy 

Orlikiem a ul. Boh. 

Westerplatte. 

Teren jest pusty, 

niezagospodarowa

ny, nie korzystają z 

niego uczniowie 

ani nikt inny. 

130000 Pusty teren należący do ZS nr 36, pomiędzy Orlikiem a ul. 

Boh. Westerplatte. Teren jest pusty, niezagospodarowany, 

nie korzystają z niego uczniowie ani nikt inny. W 

zdecydowany sposób może ułatwić funkcjonowanie 

mieszkańców okolicznych bloków, którzy na codzień mają 

ogromne problemy ze znalezieniem wolnego miejsca do 

zaparkowania swojego samochodu. 

531 Osiedlowy Wyżyn

y 

Rewitalizacja terenu 

parkowego przy ul. 

Glinki, Bohaterów 

Kragujewca i 

Białostockiej. 

Terenu 

parkowego 

przy ul. Glinki, 

Bohaterów 

Kragujewca i 

Białostockiej. 

Teren parkowy 

przy ul. Glinki, 

Bohaterów 

Kragujewca i 

Białostockiej. 

Działka 35/14 

Obręb 0481 

250000 Rewitalizacja terenów zielonych. Budowa placu zabaw. 

Postawienie 6 latarni. Budowa ścieżki parkowej o 

nawierzchni mineralnej. 

532 Osiedlowy Czyżkó Modernizacja placu 

zabaw dla dzieci przy 

Plac zabaw 

przy ulicy 

Plac zabaw przy 

ulicy Krajeńskiej, 

155000 Zabierzmy dzieciom  smartfony - stwórzmy im plac zabaw. 

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy ulicy 
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wko ulicy Krajeńskiej Krajeńskiej, 

działka 248/2, 

obręb 0029 

działka 248/2, 

obręb 0029 

Krajeńskiej. Obecnie w obrębie placu znajdują się 

przestarzałe urządzenia, które są mało atrakcyjne dla dzieci, 

jak również niebezpieczne, gdyż wieloletnie elementy 

strukturalne placu często ulegają  uszkodzeniom. W okolicy 

zdecydowanie brakuje publicznego atrakcyjnego dla dzieci 

placu zabaw, który mógłby być miejscem spotkań i 

wspólnych zabaw integrujących dzieci w tej części osiedla. 

533 Osiedlowy Łęgno

wo 

Wieś 

Siłownia zewnętrzna + 

dwie ławki z oparciem. 

Ul. Plątnowska.  

Obok Kościoła i 

nowego 

marketu DINO. 

Jest tam 

uliczne 

oświetlenie. 

Działka 10, obręb 

0462. 

Będzie to jedyne 

oprócz świetlicy 

publiczne miejsce 

rekreacyjne  

dla seniorów oraz 

młodszych.  

Sworzyłoby to 

razem z Kościołem 

i markietem DINO 

swojego rodzaju 

centrum osiedla 

61000 Szczególnie seniorzy wraz z wnukami będą korzystać z takiej 

siłowni 

poprawiając swoją kondycję fizyczną. 

534 Mały projekt 

społeczny 

 Międzyosiedlowy festyn 

sportowo rekreacyjny 

Młodych Olimpijczyków 

i Dzień Dziecka na 

Sportowo" 

Obiekty 

Sportowe 

CWZS Zawisza 

ul Sielska 

Fordon 

Stadion i tereny 

przylegle do 

Stadionu CWZS 

Zawisza ul Sielska 

Fordon 

46380 Aktywizacja i edukacja dzieci, młodzieży oraz  seniorów 

poprzez :zorganizowanie  mini olimpiady uwzgl. m in biegi na 

różnych  dystansach, gry i zabawy sprawnościowe,  zabawa 

najmłodszych z animatorami , tzw dmuchnace inne ;  

spotkania i i otwarte krótkie wykłady motywujące 

prowadzone przez  Bydgoskich Olimpijczyków/Sportowcowi 

535 Osiedlowy Łęgno

wo 

Oświetlenie ulic Ul. Toruńska od 

nr. 362 do nr. 

Ul. Toruńska nr. 

362 do nr. 388a  

62000 Dzielnica rozbudowuje się a panujące ciemności na ww. 
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Wieś 388a aż do 

przejścia dla 

pieszych przez 

tory kolejowe. 

Dzielnica 

Łęgnowo-Wieś 

odcinku drogi są zagrożeniem bezpieczeństwa dla pieszych. 

536 Osiedlowy Kapuś

ciska 

ścieżka rowerowa 

Baczyńskiego - L. 

Kaczyńskiego 

Woj. Polskiego 

od 

Baczyńskiego -

L. Kaczyńskiego 

j.w. 422239 -ścieżka 

-ławki 

-kosze naśmieci 

-oświetlenie punktowe 

537 Mały projekt 

społeczny 

 Nauka prawidłowego 

chodzenia Nordic 

Walking 

lokalizacja 

podana w 

punkcie 4. 

Kapuściska,Fordon

,Leśne, 

Szwederowo,Mied

zyń,Wyżyny,Glinki,

Bartodzieje,Błonie,

Czyżkówko,Górzys

kowo,Smukała  - 

Opławiec 

46830 Nauka prawidłowego chodzenia kijkami Nordic Walking 

przede wszystkim dla osób starszych. Nauka na każdym ze 

zgłaszanych osiedli z możliwością wypożyczenia kijów. 

Podsumowanie szkoleń (na zasadzie wspólnego spotkania 

mogłyby odbyć się w Myślęcinku. 

538 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

kynopark (wybieg dla 

psów) 

ul. Unii 

Lubelskiej 

Teren zielony przy 

skarpie (w stronę 

mostów 

kolejowych) 

150000 Wybieg dla psów, ogrodzony wybieg, zapewni 

bezpieczeństwo osobom spacerującym, dzieciom 

rowerzystom i innym. Nie ma w śródmieściu takiego miejsca. 

Jest bardzo potrzebne. Załączniki (kliknij) 

539 Ponadosiedlo

wy 

 Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż Brdy. 

Wzdłuż Brdy na 

odcinku od ul. 

Rotmistrza 

Pileckiego do 

Po prawej stronie 

Brdy na długości 

ok. 1100 mb. 

1700600 Zagospodarowanie brzegu Brdy po prawej stronie 

Czyżkówka. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą 

infrastrukturą, ustawienie ławek, koszy na śmieci, 

oświetlenie.  

https://drive.google.com/open?id=1BvvCr_7SSTGLyhh9gDMfcEdcFXWa8vx_
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Chmurnej. Ścieżka umożliwi możliwość czynnego wypoczynku również 

dla mieszkańców sąsiednich dzielnic: Okola, Flisów oraz 

Jachcic po wykonaniu kładki przez Brdę. Załączniki (kliknij) 

540 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Ławki na Miedzyniu między kładką 

do Dworca 

Błonie a ulicą 

Orną 

j.w. 100000 Ustawienie ławek i koszy na śmieci od Dworca PKP do ul. 

Ornej. Realizacje do kwoty. 

541 Osiedlowy Błonie Progi przy Koszarowej ul. Koszarowa Na wysokości ul. 

Waryńskiej 2,4,6,8 

między XVI Pułku 

Ułanów 

Wielkopolskich 

275919 Realizacja miejsc parkingowych na ul. Koszarowej na pasie 

zieleni. Chodnik przesunąć na stronę bloków przy ul. 

Waryńskiego 2,4,6,8. Powstać mają nowe miejsca na 

parkowanie prostopadłe 

542 Osiedlowy Miedz

yń - 

Prądy 

Bezpieczna ulica 

Kłosowa 

ul. Kłosowa j.w. 100000 Ograniczenie prędkości do 30 km/h . Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

543 Osiedlowy Czyżkó

wko 

Muzeum PRL ul. 

Grunwaldzka17

9 

Teren miejski 

budynek ADM.m 

Ewentualnie inna 

lokalizacja. 

157483 Urządzone byłoby muzeum PRL. Dostępne byłyby starocie z 

tego czasu, pamiątki. Byłoby ogólnodostępne. Autor 

projektu posiada dużą kolekcję eksponatów z tamtych 

czasów. 

544 Osiedlowy Czyżkó

wko 

szlak pieszych nad Brdą osiedle 

Czyżkówko nad 

Brdą 

wzdłuż Brdy 157483 Szlak pieszych obejmowałby ciąg szlaków pieszych wzdłuż 

Brdy. Tablice informacyjne, róża kierunków. Ustawienie 

ławek i koszy na śmieci. 

545 Mały projekt 

społeczny 

 teren wypoczynkowy i 

ochrony środowiska 

naturalnego 

Bydgoszcz, ul. 

Leszczyńskiego 

13na wysokości 

Teren należy do 

gminy lub miasta 

Bydgoszcz 

20000 Przekształcenie trawnika za blok nr13ul. Leszczyńskiego, na 

szczycie od strony i klatki, wzdłuż murowanego płotu z 

terenem kościoła w mini park i posadzenie na nim dwóch 

https://drive.google.com/open?id=1yWGM1UfsEBG-ETrUvbfL0dt1praIraZd
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I klatki i płotu z 

kościołem-

trawnik szczyt 

bloku 

drzew lub więcej kwitnących,charakterystycznych dla 

naszego klimatu i szer. geograficznej np.kwitnącej akacji, 

kasztana czy klonu, obsadzenie granic trawnika krzewami 

kwitnącymi,postawienie ławeczek aby można było 

odpocząć,stworzenie miejsca dla gniazd 

ptaków,pożytecznych owadów a tym chronić przyrodę i środ. 

natur.człowieka. 

546 Mały projekt 

społeczny 

 Niedziela ze szlakiem 

TeH2O. 

Bydgoszcz, 

obiekty 

techniczno-

wodne 

Bydgoszcz 46380 Niedziela ze szlakiem TeH2O - otwarte i bezpłatne 

zwiedzanie szlaku zabytkowym autobusem (Volvo BIOMA, 

Mercedes 0305, Ikarus 280, Jelcz 1111) w barwach miejskich. 

Wydarzenie odbywałoby się w wybraną niedzielę każdego 

miesiąca. Po szlaku oprowadzałby przewodnik z Muzeum 

Okręgowego. 

547 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Ścieżka dydaktyczno-

portretowa 

W alejach 

spacerowych 

przy fontannie 

"Potop" 

jw 35000 Spełniałaby rolę historyczną, turystyczną, dekoracyjną, 

byłaby dopełnieniem uroku tego miejsca, XIX i XX wieku. 

Turyści i goście odwiedzający Bydgoszcz, musieliby podziwiać 

kulturę i elegancję naszych przodków. Wystarczy sięgnąć do 

zdjęć służących do odbudowy "Potopu". To moje kolejne 

podeście do w/w tematu ale jestem cierpliwa. 

548 Osiedlowy Bartod

zieje 

Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

Skrzyżowanie 

ulic Połczyńska 

Bałtycka 

Osiedle 

Bartodzieje, 

skrzyżowanie ulic 

Połczyńska 

Bałtycka 

5000 Montaż słupków wygrodzeniowych w obrębie skrzyżowania 

ulic Połczyńska Bałtycka. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Wyeliminowanie parkowania pojazdów na 

ciągach pieszych. Poprawa widoczności na skrzyżowaniu. 

549 Mały projekt  Zainstalowanie siłowni 

zewnętrznej na terenie 

Szkoła 

Podstawowa nr 

Teren przy 48000 zainstalowanie na terenie szkoły siłowni zewnętrznej.Nowo 

wybudowana placówka oświatowa jest miejscem spotkań 
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społeczny Szkoły Podstawowej nr 

9 w Bydgoszczy 

9 im W Jagiełły 

w Bydgoszczy, 

ul. Bora-

Komorowskieg

o 2, 85-793 

Bydgoszcz 

boiskach szkolnych dużej liczby młodzieży zwłaszcza, że jest dostępna również w 

godzinach popołudniowych i w okresie wakacji.Szybko stała 

si ę ulubionym, ale też jedynym miejscem aktywności 

fizycznej dla dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedle "Nad 

Wisłą". Umieszczenie siłowni zewnętrznej poszerzyłoby tę 

grupę o osoby starsze, które chętnie w wolnym czasie 

skorzystałyby z możliwości wykonywania ćwiczeń. Załączniki 

(kliknij) 

550 Osiedlowy Bydgo

szcz 

Wschó

d - 

Siernie

czek 

Nasadzenia zielenią 

wysoką przy estakadzie 

tramwajowej do 

Fordonu 

skrzyżowanie 

Harcerskiej/Le

wińskiego/Inw

alidów obr. 

219(ozn. 

krzyżykami na 

zał. graf) 

obr.219 działki 

34/2, 33/7, 

45/12,60/3....... 

czyli  w pasie 

drogowym i przy 

granicy posesji 

przy  ul. 

Harcerskiej 4 

95469 Zadanie jest kontynuacją projektu wygranego w roku 2018. 

Ponieważ uciążliwość generowana przez estakadę 

tramwajową i trakcje kolejowe jest dla mieszkańców 

ogromna, wydanie kolejnych pieniędzy w celu zmniejszenia 

uciążliwości jest w pełni uzasadnione. Załączniki (kliknij) 

551 Mały projekt 

społeczny 

 Gry i zabawy 

integracyjne oraz 

rozrywki sportowe dla 

dzieci i rodziców. 

Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 

2, ul. 

Leszczyńskiego 

42-nowo 

powstałe 

boisko 

wielofunkcyjne

-integracyjne 

działka nr 

ewidencyjny:18,22

,19/1,19/2 obręb 

działki 95 

45000 Przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych imprez dla 

dzieci, młodzieży i rodziców.Cel projektu umożliwienie 

uczestnictwa wielopokoleniowego w poszczególnych 

panelach,aktywizacja społeczna,integracja środowiska 

lokalnego,a także wymiana doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami projektu.Edukacja,wychowanie przez 

sport,rekreację w działaniach takich jak:turnieje 

przedszkolaka,szachowe,tenisa stołowego,rozgrywki 

sportowe dla dzieci, młodzieży,mecze 

rodzice/nauczyciel,konkursy ekologiczne,kult.-oświat. 

Załączniki (kliknij) 

https://drive.google.com/open?id=1vbXTn1zPE2jrtEuIGuYPdXhOsuo5zZKP
https://drive.google.com/open?id=1vbXTn1zPE2jrtEuIGuYPdXhOsuo5zZKP
https://drive.google.com/open?id=1TfU6IWtXY1Tosofryw5n39a-A5a8TCt6
https://drive.google.com/open?id=1s-MkOOpaa2DwdlaIsWTIsQVTKdhe78wX
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552 Osiedlowy Kapuś

ciska 

Wodny plac zabaw W obrębie ulicy 

Sandomierskiej 

j.w. 0 Wodny plac zabaw 

553 Ponadosiedlo

wy 

 Kładka nad Kanałem 

Bydgoskim dla pieszych, 

rowerzystów, osób 

niepełnosprawnych. 

Kładka 

powinna 

powstać 

pomiędzy ul. 

Kartuską u ul. 

Janowiecką. 

Kładka powinna 

powstać pomiędzy 

ul. Kartuską u ul. 

Janowiecką. 

1700600 Budowa kładki nad Kanału Bydgoskiego łącząca osiedla 

Miedzyń z Flisami, Osową Górą, Czyżkówkiem. 

Mieszkańcy od lat sygnalizują potrzebę powstania nowego, 

dostosowanego dla wszystkich grup społecznych, przejścia 

nad kanałem.  

Niestety jedyna kładka na wysokości ul. Janowieckiej 

wyklucza osoby, które są niepełnosprawne, matki z wózkami 

dla dzieci, oraz rowerzystów. 

Na pięcio - kilometrowym odcinku Kanału Bydgoskiego to 

jedyne przejście. 

Budowa nowej kładki usprawni ruch pomiędzy osiedlami, 

będzie Załączniki (kliknij)  

554 Osiedlowy Górzys

kowo 

Budowa parkingu ul. Jaskółcza 

(naprzeciwko 

kościoła) 

działka miejska, 

wąska 

241000 Budowa nowych miejsc parkingowych na ulicy Jaskółczej. 

Działka miejska. Budowa z płyt ażurowych. Realizacja do 

kwoty. Parking ogólnodostępny. 

555 Osiedlowy Bielaw

y 

Remont chodników przy 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich w 

Bydgoszczy 

Od ul. Józefa 

Wybickiego do 

ulicy Lelewela. 

Od ul. 

Kardynała 

Wyszyńskiego 

do parkingu 

policji. 

j.w. 250000 Położenie nowej nawierzchni chodnikowej Załączniki (kliknij) 

556 Osiedlowy Leśne Arkaria- Park Park 

kieszonkowy 

Mikro Park 

posiadałby jedno 

300000 Zakres prac: 

- sporządzenie projektu 

https://drive.google.com/open?id=1WQmEpc2XihnPtapssMa2IlxO4eHIfz-f
https://drive.google.com/open?id=1H7zso8i4pft3G1rOWTelgQE-fvavXOJV


Lista zgłoszonych projektów - Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

 

Nr Kategoria  Osiedl
e 

Nazwa projektu Szczegółowa  
lokalizacja 

Lokalizacja  Szacunkowy 
koszt 

Opis projektu 

Kieszonkowy znajdowałby 

się pomiędzy 

wolną 

przestrzenią 

pomiędzy 

budynkami ul. 

Topolowa 3 i 5 

centralnie 

zasadzone drzewo 

kasztan,platon,a 

dookoła zasadzone 

mniejsze niższe 

drzewa oraz 

krzewy.Park 

stanowiłby 

zacienienie dla 

okolicznych 

bloków i 

możliwość 

wypoczynku 

- wyrównanie terenu oraz nawiezienie nowej ziemi 

- zasadzenie drzew oraz krzewów 

- wybrukowanie chodnika pomiędzy ul. Topolowa 3 i 5 

557 Osiedlowy Leśne Nowe miejsca 

parkingowe 

w wolnych 

przestrzeniach 

przy ul. 

Czerkaskiej od 

ul.Gdańskiej do 

ul.Sułkowskieg

o. 

W wolnych 

przestrzeniach 

przy ul.Czerkaskiej 

od ul.Gdańskiej do 

ul.Sułkowskiego. 

Dodatkowe 

miejsca 

parkingowe na ok 

20 samochodów 

byłyby 

usytuowane w 

miejscu naprzeciw 

budynku Topolowa 

2 

300000 Zakres prac: 

- sporządzenie projektu 

- likwidacja zużytego placu zabaw naprzeciwko budynku 

Topolowa 2 i Topolowa 1 

- wyrównanie terenu 

- wyłożenie kostki brukowej na nowy parking 

558 Osiedlowy Bartod Zainstalowanie dwóch M. j.w. 200000 Zainstalowanie dwóch dodatkowych ławek ułatwi życie 
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zieje dodatkowych ławek 

przy przystanku 

autobusowym przy ul. 

M. Skłodowskiej-Curie 

66 

Skłodowskiej-

Curie 66 

osobom starszym i niepełnosprawnym wracającym z 

zakupów na osiedlowym bazarze 

559 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa 5 stopniowych 

schodów ruchomych do 

jazdy w górę od Ronda 

Toruńskiego do ul. 

Ogrody 

Wyżyny ul. 

Ogrody 

j.w. 500000 5-stopniowe ruchome schody do jazdy w górę pozwolą na 

przemieszczenie osobom starszym i niepełnosprawnym do 

ulicy Ogrody. 

560 Osiedlowy Wyżyn

y 

Budowa 5 stopniowych 

schodów ruchomych do 

jazdy w górę od Ronda 

Toruńskiego do ul. 

Ogrody 

Wyżyny ul. 

Ogrody 

j.w. 500000 5-stopniowe ruchome schody do jazdy w górę pozwolą na 

przemieszczanie osobom starszym i niepełnosprawnym do 

ulicy Ogrody 

561 Osiedlowy Jachci

ce 

Progi zwalniające ul. Księcia 

Witolda 

ul. Księcia Witolda 20000 Bezpieczeństwo, zmniejszenie szybkości na ulicy osiedlowej 

562 Osiedlowy Jachci

ce 

Doświetlenie przejść dla 

pieszych na ul. Saperów 

doświetlenie 

przejść na ul. 

Saperów 

Przejścia: 

Saperów-

Ludwikowo, 

Saperów-Leszka 

Białego, Saperów 

Zakątek, Saperów 

czołgistów, 

Saperów nr 206, 

Saperów 

50000 Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Saperów 
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Komandosów 

563 Osiedlowy Nowy 

Fordo

n 

Studnia głębinowa Niemożliwa do 

wskazania 

przez 

mieszkańca 

Fordonu,zależy 

od badania 

hydrologiczneg

o terenu w 

Fordonie 

działka 2/5 obręb 

0396 lub działka 

18/15 obręb 0407 

lub inne 

sąsiadujące z tymi 

obszarami grunty 

70000 Publiczny bezpłatny dostęp mieszkańców do zdrowej, 

naturalnej, żywej wody pitnej. Woda wodociągowa ma 

zanieczyszczenia uboczne powstające w procesie filtracji i 

uzdatniania. Niewielkie zadaszenie ujęcia, ogrodzenie, 

tablica informacyjna z okresowymi badaniami wody, solidne 

krany odporne na wandali.Lokalizacja powinna umożliwić 

łatwy dostęp do studni jak największej liczbie mieszkańców 

Fordonu. 

564 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Modernizacja ul. 

Dworcowej oraz 

Ślusarskiej 

Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 

4 

ul. Dworcowa 82, 

85-010 Bydgoszcz 

50000 odnowienie zniszczonych, zdewastowanych fragmentów 

budynków z cegły oraz fragmenty murów z cegły, aby w 

centrum miasta na ul. ślusarskiej oraz ul. Dworcowej 

stanowiły ładny widok dla przyjezdnych gości oraz 

mieszkańców miasta Bydgoszczy 

565 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Bezcenna scena Młodzieżowy 

Dom Kultury nr 

4 

ul. Dworcowa 82, 

85-010 Bydgoszcz 

100000 Zakup składanej sceny z zadaszeniem, zraszaczem wody i 

barierkami umożliwiającymi zorganizowanie imprez 

plenerowych dla mieszkańców dzielnicy oraz mieszkańców 

Bydgoszczy. Scena składała się z modułów o łącznej 

powierzchni 30 sztuk, które można zestawić w różnych 

konfiguracjach. Dodatkowym wyposażeniem jest zadaszenie 

oraz schodki. Realizacja projektu odbywać się będzie w 

przestrzeni ogólnodostępnej ale główna lokalizacja i 

składowanie ul. Dworcowa 82, Młodzieżowy Dom Kultury nr 

4. 
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566 Mały projekt 

społeczny 

 "Tylko dance ma sens" 

woj. przegląd form 

tanecznych osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Zespół Szkół nr 

30 Specjalnych 

ul.Jesionowa 

3a 

85-149 

Bydgoszcz 

boisko 

wielkofunkcyjne 

działka 78, obręb 

497 

12000 Realizacja projektu zakłada organizację przeglądu 

tanecznego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. Taniec  dla dzieci i  jest to forma niezwykłego 

narzędzia komunikacji ze światem. Jako, że Przegląd 

organizowany będzie w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, jego organizacja zakłada 

szereg atrakcji : zamki dmuchane, malowanie 

buziek,zoorbing.Imprezę zwieńczy integracyjny piknik z 

grillowaniem i wspólnymi zabawami. Załączniki (kliknij) 

567 Mały projekt 

społeczny 

 Tańce w kręgu dla 

seniorów. 

Klub 

"Odnowa",  Al. 

Prezydenta 

Lecha 

Kaczyńskiego 

38 Bydgoszczy 

Klub "Odnowa" 

RSM "Jedność", Al. 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 38, 

Bydgoszcz 

12000 Forma aktywizacji seniorów polegające na tańcach w kręgu 

w rytmie muzyki folkowej różnych narodów. Tańce 

prowadzone są przez profesjonalnego instruktora tańca w 

grupach 10-15 osobowych. Obok aktywizacji ruchowej 

integrują, przybliżają obyczaje kulturowe, otwierają 

seniorów na świat. 

568 Osiedlowy Bocian

owo - 

Śródm

ieście - 

Stare 

Miast

o 

Rewitalizacja 

chodników wzdłuż ul. 

Sowińskiego z poprawą 

warunków rozwoju 

drzew alejowych 

ul. Józefa 

Sowińskiego; 

numery 

nieparzyste 1-5 

i parzyste 2-16 

Ulice 

zlokalizowane na 

działkach nr: 181, 

106 i części 108 

312000 Projekt zakłada rewitalizację nawierzchni chodników po obu 

stronach ulicy (ok. 1200 m kw.) z polbruk oraz kostki 

granitowej, który kładzie szczególny nacisk na poprawę 

warunków powietrzno-wilgotnościowych podłoża wokół 

drzew alejowych (24 szt.) oraz małą retencję wodną i 

ograniczenie spływu powierzchniowego - zastosowanie m.in. 

drenów napowietrzających i  keramzytu, pozostawienie 

miejsc do nasadzeń drobnej roślinności okrywowej. 

Dodatkowo: 2 dystrybutory woreczków na psie odchody. 

569 Osiedlowy Wzgór

ze 

Wolno

Ogród społeczny ze 

ścieżką sensoryczną 

Szkoła 

Podstawowa nr 

56 imienia 

Numer działki: 13 

Obręb działki: 

0492 

207500 Projekt zakłada rewitalizację fragmentu terenu przy SP 56 w 

celu utworzenia ogrodu społecznego, ogólnodostępnego dla 

https://drive.google.com/open?id=1V_ZP063GHdShKjw10GoGoDQQgbom4FJb
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ści przy SP 56. Arkadego 

Fiedlera z 

Oddziałami 

Integracyjnymi. 

Działka znajduje 

się na rogu ul. 

Beskidziej i 

Karpackiej w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie wejść z 

osiedla na teren 

szkoły, dzięki 

czemu jest 

dostępna dla 

mieszkańców. 

mieszkańców osiedla, rodziców i uczniów. Załączniki (kliknij) 

 

https://drive.google.com/open?id=1JwcXzWEjTo2z6jIgnh8ucImcYmJTp5t1

