
Projekty 
Kujawsko-Pomorskiego 

Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego



Projekty:

1. Przebudowa oraz remont konserwatorski Pałacu Dąmbskich.

2. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Utworzenie „DUŻEJ 
SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

3. Utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec – Remont, przebudowa i 
modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec.



Pałac Dąmbskich

Elewacja frontowa Pałacu w czasie II wojny światowej (1940r), fot. K. 
Grimm, rep rod. B. Horbaczewski, negatyw w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Toruniu, fot. I neg. PP PKZ O. Toruń, sygn. 7760 

Rzut elewacji frontowej oraz przekrój 
A-A dla planowanej inwestycji.



Podstawowe informacje o projekcie

 zadanie jest finansowane w ramach projektu "Toruńska Starówka - ochrona konserwacyjna 
dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 projekt partnerski, w którym wnioskodawcą jest Gmina i Miasto Toruń, a partnerami są m.in. 
parafie toruńskie (katolickie i ewangelicka), Fundacja Tumult oraz Teatr

 wartość całego projektu wynosi 71 351 889,74 zł, a wartość remontu Pałacu - 15 491 743,81 zł

 planowane zakończenie remontu- koniec 2018



Zakres planowanych prac 

 aranżacja sal wielofunkcyjnych

 demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe 
podesty ruchome, systemowe ścianki przestawne

 Przystosowanie dostępu dla osób niepełnosprawnych















Kinoteatr Grunwald



Podstawowe informacje o projekcie

 Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w 
Toruniu

 W założeniu projekt realizowany będzie w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014- 2020 – wniosek w fazie rozpatrywania

 Koszt całkowity projektu - 21 779 000,00 zł 



Zakres planowanych prac

 rozbudowa i nadbudowa budynku z zachowaniem modernistycznego charakteru 
obiektu

 nowoczesna scena z opcją sceny obrotowej, zapadnią i mobilną widownią







Zespół Pałacowo – Parkowy w Wieńcu



Podstawowe informacje o projekcie

 utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki

 w założeniu projekt realizowany będzie w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014 -2020

 koszty całkowity projektu - 21 777 519,36 zł 

 zakończenie prac – początek 2019 roku



Zakres planowanych prac

 remont, przebudowa i modernizacja istniejących budynków Pałacu, Starego Dworu oraz 
Kordegardy (Portierni)

 sale widowiskowe, sale wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym











Podsumowanie

Łączna wartość wszystkich projektów: 59 048 263,17 zł 

Terminy realizacji:

 Pałac Dąmbskich: wrzesień 2017 r. – IV kwartał 2018 r.

„Duża Scena” Teatru Muzycznego: I kwartał 2018 r. - IV kwartał 2018 r.

 Kujawskie Centrum Muzyki: I kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.


