
Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014 
Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

SKARPA 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

SK0010 Festyn osiedlowo-
parafialny na Skarpie z 
koncertem Magdy Anioł 

Organizacja festynu 
planowana jest na terenie 
parafii Bł. Marii Karłowskiej 
w Toruniu, przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 52-60. 
Teren zlokalizowany jest na 
leśnej polanie w pobliżu ronda 
na ul. Olimpijskiej 

Organizacja festynu osiedlowego wraz z pokazem grupy 
rekonstrukcyjnej armii polskiej oraz żołnierzy pruskich, grupy 
rekonstrukcyjnej rycerzy średniowiecznych, konkursami z 
nagrodami oraz atrakcjami dla dzieci (zjeżdżalnie, trampoliny, 
przejażdżki kucykiem) i dorosłych (ognisko z kiełbaskami, zjazdy na 
linach, itp.) Podczas festynu odbędzie się koncert grupy wokalnej 
Magdy Anioł. 

19 400,00 

SK0012 Mural na wieżowcu 
Konstytucji 3 Maja 13 

Osiedle Skarpa, ul. 
Konstytucji Maja 13, ściana 
szczytowa północna 

Umieszczenie na elewacji wieżowca przy ul. Konstytucji 3 Maja 13 
kolorowej grafiki (muralu) promującej treści proekologiczne i 
historię osiedla Na Skarpie. Realizacja projektu uwarunkowana 
zgodą SM Na Skarpie oraz pozostałych współwłaścicieli obiektu. 

40 680,00 

SK0013 Jestem młody, mądry, 
żwawy, więc ratuję bez 
obawy 

Projekt realizowany w Szkole 
Podstawowej nr 32 im. Armii 
Krajowej w Toruniu, ul. 
Kosynierów 
Kościuszkowskich 11 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną, podczas zajęć 
lekcyjnych, warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 
32. W każdej klasie zostaną przeprowadzone 2 godziny lekcyjne 
warsztatów.  

16 000,00 

SK0016 Teren rekreacyjny dla 
psów 

U zbiegu ulic: Ligi Polskiej, 
Kolankowskiego i Szosy 
Lubickiej 

W ramach projektu powstanie urządzony teren przeznaczony na 
wybieg dla psów. Zostanie ogrodzony, wyposażony w urządzenia 
zabawowe, takie jak: kładka, rura, przeszkoda z palisady, 
piaskownica, a także ławeczki i kosze na odchody. 

60 000,00 

SK0017 Boisko do gry w 
koszykówkę o nawierzchni 
bezpiecznej 

Osiedle Skarpa - 
Nieruchomość Anna - 
lokalizacja pomiędzy 

W ramach projektu powstanie boisko do koszykówki o nawierzchni 
bezpiecznej, wraz z kilkoma siedziskami. Realizacja pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu na ponoszenie kosztów 

350 000,00 



budynkami przy ul. 
Kusocińskiego 6/8/10/14 

bieżącego utrzymania obiektu oraz zapewnienia, że obiekt będzie 
ogólnodostępny. 

SK0018 Siłownia zewnętrzna na 
terenie III Liceum 
Ogólnokształcącego 

teren III Liceum 
Ogólnokształcącecgo 

W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia z sześcioma 
stanowiskami. Zostaną zamontowane urządzenia dwuosobowe typu 
wahadło, prasa nożna, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, a także 
jednoosobowe typu biegacz, drabinka. 

30 000,00 

SK0019 Wybieg dla psów Osiedle Na Skarpie - lasek w 
okolicy ul. Olimpijskiej 

W ramach projektu powstanie ogrodzony siatką teren - wybieg dla 
psów, wyposażony w dystrybutor torebek i kosz na psie odchody, a 
także kilka ławek. Realizacja pod warunkiem uzyskania decyzji o 
zmianie przeznaczenia gruntów leśnych. 

60 000,00 

SK0020 Orlikowy Turniej Piłkarski 
dla dzieci "Jest Fajnie" 

Orliki osiedlowe "Na Skarpie" W ramach projektu zostanie zorganizowany dziecięcy turniej 
piłkarski, w szczególności dla dzieci z osiedla. Turniej będzie się 
odbywać wg profesjonalnych reguł, z sędziami, sztabem 
medycznym, poczęstunkiem. Zaplanowano także udział znanej 
osoby ze środowiska piłkarskiego, a także obecność futbolowych 
skautów. 

5 000,00 

SK0021 Sanitariat WC Rejon skrzyżowania ulicy 
Konstytucji 3-go Maja i kard. 
St. Wyszyńskiego 

Budowa publicznej toalety przystosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich 
wraz z boksem- przewijalnią dla niemowląt. teren wskazany przez 
wnioskodawcę w całości stanowi własność innych osób prawnych. 
Realizacja projektu będzie możliwa wyłącznie w przypadku zgody 
właścicieli na nieodpłatne udostępnienie terenu pod inwestycję. 

365 000,00 

SK0022 Rozbudowa parkingu dla 
samochodów osobowych 

Ulica Kolankowskiego na 
odcinku pomiędzy ul. 
Olimpijską i Kusocińskiego 

W ramach projektu powstanie drugi rząd miejsc parkingowych. 
Liczba miejsc dla samochodów zostanie zwiększona o 15-15. 
Zostanie także oznakowany wjazd i wyjazd z parkingu. 

64 000,00 
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