Lp.

Tytuł

autor

Kategoria

Szacunkowy
koszt autora
projektu

1.

„Od dzieciaka do starszaka” – plac
rekreacyjno – sportowy

Małgorzata Kucharczyk,
Dorota Janiel, Anna
Grzęda

Rekreacja

189 000 zł

2.

Przebudowa parkingu
ogólnodostępnego na Osiedlu
„Morskim” (przy Sano)

Rada Osiedla „Morskie”

Infrastruktura

500 000 zł

3.

Siłownie plenerowe – siłą zdrowia

Grzegorz Mańkowski

Sport, Rekreacja

287 000 zł

opis

Ocena formalna

Projekty o wartości 50 000- 500 000 złotych
Projekt zakłada budowę
obiektu rekreacyjnosportowego na terenie Zespołu
Szkół Nr 12 przy ul. Połczyńskiej
71A w Koszalinie. Projekt
przewiduje budowę placu
zabaw dla dzieci w wieku
szkolnym, elementów siłowni
zewnętrznej oraz boiska
rekreacyjno – sportowego,
które przeznaczone będzie na
zajęcia sportowe oraz imprezy
plenerowe dla uczniów ZS nr 12
i mieszkańców Koszalina.
Projekt przewiduje przebudowę
parkingu przy ulicy
Franciszkańskiej, w tym
wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej parkingu,
chodników i zjazdów,
uporządkowanie odwodnienia,
zagospodarowanie terenów
zielonych oraz przebudowę
oświetlenia.
Projekt zakłada budowę siłowni
zewnętrznych w 7 lokalizacjach
na terenie Koszalina: przy
stadionie ABC, na osiedlu
Bukowym, w okolicy
akademików przy ul. Rejtana, w
parku na osiedlu Rokosowo,
przy Zespole Szkół nr 13, na
placu zabaw w Parku im.
Książąt Pomorskich „B” oraz
przy ul. Sikorskiego. Każda z
siłowni wyposażona będzie w
maksymalnie 6 urządzeń z
możliwością regulacji stopnia
trudności, instrukcją obrazkową

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

4.

Obserwatorium astronomiczne
Koszalin

Paweł Iwanek

Infrastruktura

395 000 zł

5.

Deptak w Centrum – od pomnika
Józefa Piłsudskiego do Głównej
Poczty

Andrzej Skarbek

Infrastruktura,
Estetyka i poprawa
wyglądu miasta

500 000 zł

6.

Przebudowa chodnika i alejek
parkowych w rejonie ul. Batalionów
Chłopskich
i Kutrzeby

Andrzej Skarbek

Infrastruktura,
Estetyka i poprawa
wyglądu miasta

481 000 zł

7.

Bezpieczne schody przy ulicy

Monika Łopińska -

Infrastruktura

150 000 zł

i opisową. Siłownie
wyposażone będą w regulamin
dotyczący korzystania, ławki
oraz kosze.
Projekt zakłada budowę
obserwatorium
astronomicznego o niewielkiej
powierzchni wraz z
wyposażeniem. W
obserwatorium znajdą się
sterownia ze stanowiskami
komputerowymi, platforma
teleskopu z kopułą oraz taras
obserwacyjny. Z
obserwatorium będą mogły
korzystać placówki szkolne i
naukowe, mieszkańcy oraz
turyści.
Projekt zakłada wymianę
nawierzchni chodnika oraz
wyznaczenie ścieżki rowerowej
pomiędzy pomnikiem Józefa
Piłsudskiego, a Placem
Wolności. Projekt przewiduje
również ułożenie dodatkowego
chodnika stanowiącego dojście
do Zespołu Szkół nr 1 przy ul.
Andersa (chodnik miałby zostać
ułożony w kierunku szkoły w
miejscu wyznaczonym przez
uczniów).
Projekt zakłada wymianę
nawierzchni chodnika ciągu
głównego oraz bocznych alejek
na terenie parku pomiędzy ul.
Batalionów Chłopskich i ul.
Kutrzeby. Dodatkowo
przebudowany zostanie
chodnik przy zejściu ze
schodów z ul. Monte Cassino
do ul. Dąbrowskiego (pod
wiaduktem).
Projekt przewiduje zburzenie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie

Grunwaldzkiej/Zwycięstwa
dostosowane dla osób
niepełnosprawnych i rodziców z
wózkami

Mlonek

8.

Rewitalizacja Skweru PCK przy
Sądzie Okręgowym w Koszalinie

Józef Skiba, Rada
Osiedla „Wspólny Dom”
w Koszalinie

Estetyka i poprawa
wyglądu miasta
(dzielnicy)

250 000 zł

9.

Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca
osiedle Wilkowo z ulicą
Gnieźnieńską i Połczyńską

Tomasz Towgin

Infrastruktura

330 000 zł

10.

Dojścia do Biblioteki Publicznej przy
placu Polonii 1.

Adam Parol

Infrastruktura

570 000 zł

11.

Zakup instalacji nagłośnieniowej do
Auli Koncertowej Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im.
G. Bacewicz.

Stowarzyszenie Muzyk
przy Zespole
Państwowych Szkół
Muzycznych im. G.
Bacewicz w Koszalinie

Kultura, Edukacja

130 000 zł

dotychczasowych schodów.
Zaprojektowanie i wykonanie
atrakcyjnych, nowych schodów,
które będą wizytówką miasta, a
jednocześnie będą dostępne
dla osób niepełnosprawnych i
osób z wózkami. Schody mają
być nie tylko funkcjonalne, ale
także mają charakteryzować się
ciekawym wyglądem.
W ramach projektu mają zostać
wykonane chodniki z kostki
brukowej wzdłuż alejek
spacerowych, fontanna przy
istniejącym basenie oraz
uporządkowanie zieleni
poprzez nasadzenia drzew,
krzewów i kwiatów.
Projekt obejmuje wykonanie
ścieżki pieszo-rowerowej od
ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy
Skowronków.

Projekt niezgodny z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

Pozytywnie

Negatywnie
Koszt projektu znacznie
przekroczy kwotę
Budżetu
Obywatelskiego, a jego
realizacja może wynieść
około 2 lat.
Projekt obejmuje naprawę
Negatywnie
alejek w Parku im. Tadeusza
Koszt projektu znacznie
Kościuszki prowadzących do
przekracza kwotę
budynku Biblioteki Publicznej
Budżetu
oraz chodnika przy ul. Młyńskiej
Obywatelskiego.
Projekt przewiduje
Pozytywnie
wyposażenie sali koncertowej
we właściwy sprzęt
nagłośnieniowy umożliwiający
realizację projektów
kulturalnych na odpowiednim,
wysokim poziomie. Niezbędne
będą zespoły głośnikowe z
wbudowanymi wzmacniaczami
mocy oraz zespoły głośnikowe
zasilane zewnętrznym

12.

Rewitalizacja i dokończenie
zrealizowanej części parku
podmiejskiego „Dolina Dwóch
stawów” przy ul. ProstejWielkopolskiej w Koszalinie

Ewa Dobrzańska

Sport, Rekreacja,
Estetyka i poprawa
wyglądu miasta

500 000 zł

13.

Nowocześnie wyposażony
przystosowany do potrzeb
niepełnosprawnych plac zabaw
Jacek i Agatka

Anna Ostaszewska

Sport, Rekreacja

239 600 zł

14.

Boisko sportowe przy „Budowlance”
w Koszalinie

Maciej Zawadzki

Infrastruktura,
sport, rekreacja,
edukacja

220 000 zł

15.

Modernizacja zaplecza sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 17 w
Koszalinie

Zbigniew Bieć

Edukacja

204 000 zł

wzmacniaczem mocy.
Projekt przewiduje
dokończenie realizacji
inwestycji oraz doprowadzenie
tego co już wykonane do
dawnej świetności. Projekt
obejmuje: bagrowanie stawów,
oświetlenie terenu, wykonanie
mostka, pomostu. Wykonane
zostaną prace pielęgnacyjnonaprawcze ścieżek żwirowych,
wykonany zostanie także plac
zabaw oraz siłownia
napowietrzna.
Rewitalizacja zaniedbanego
placu zbaw przy ulicy
Piłsudskiego. Projekt obejmuje
naprawę oraz przestawienie w
inne miejsce już istniejących
urządzeń, likwidację starych,
bezużytecznych i
niebezpiecznych elementów,
wstawienie nowych zabawek
oraz wymianę części
nawierzchni.
Przedmiotem projektu jest
budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół nr 7 w Koszalinie przy ul.
Orląt Lwowskich 18. Projekt
zakłada budowę dwóch boisk
do gry w koszykówkę, boiska do
piłki nożnej, boiska do gry w
siatkówkę oraz rozbiegu z
piaskownicą.
Projekt przewiduje budowę
czterotorowej bieżni
lekkoatletycznej, rozbieżni i
zeskoczni do skoków w dal,
wykonanie odwodnienia wzdłuż
modernizowanych obiektów
oraz pasu bezpieczeństwa.
Przewiduje się także montaż

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

16.

Zagospodarowanie placu przy ul.
Podgórnej w Koszalinie. Parking
samochodowy przed siedzibą MOPS

Wiesław Wołczkiewicz

Infrastruktura,
poprawa estetyki i
wyglądu dzielnicy,
rekreacja

400 000 zł

17.

Parowóz wąskotorowy dla Koszalina.
„Koszalin pełnia życia, pełnia pary”

Wojciech Gliński

Kultura, rekreacja,
edukacja, inne –
podniesienie
atrakcyjności
turystycznej

500 000 zł

18.

I igrzyska sportowe miast
partnerskich dzieci i młodzieży

Obywatelskie
Stowarzyszenie „Moje
Miasto”

Sport

405 000 zł

ławek na terenie zaplecza
sportowego.
Projekt zakłada
zagospodarowanie placu przed
budynkiem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul.
Podgórnej poprze budowę
parkingu samochodowego oraz
tarasu widokowego na ul.
Młyńską. Na wybudowanej
skarpie, obok parkingu, autor
projektu proponuje ustawienie
ławek, odpowiedniego
oświetlenia, elementów małej
architektury o charakterze
morskim oraz budowę schodów
ułatwiających przejście w
kierunku Centrum.
Przedmiotem projektu jest
zakup oraz naprawa
historycznego parowozu
wąskotorowego dla Koszalińskiej
Kolei Wąskotorowej, a także
włączenie do regularnej obsługi
pociągów turystycznych na
trasie Koszalin – Manowo Rosnowo.
Projekt przewiduje organizację
w maju lub czerwcu 2015 roku
igrzysk sportowych dla dzieci i
młodzieży
z Koszalina oraz miast
partnerskich. Turniej odbywałby
się na terenie miejskich
obiektów sportowych
w takich dyscyplinach jak:
pływanie, lekkoatletyka, piłka
nożna, judo, podnoszenie
ciężarów oraz zapasów. Igrzyska
przeznaczone będą dla dzieci i
młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjum.
W koszt projektu wliczone

Negatywnie
Projekt niezgodny z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego

Pozytywnie

Pozytywnie

19.

Pasy rowerowe na ul. Zwycięstwa

Koszalińskie
Stowarzyszenie
Rowerowe „Roweria”

Infrastruktura,
Sport, Rekreacja,
Estetyka i poprawa
wyglądu miasta

335 000 zł

20.

Budowa wydzielonej
dwukierunkowej drogi rowerowej
na odcinku 750m przy alei Monte
Cassino

Koszalińskie
Stowarzyszenie
Rowerowe „Roweria”

Infrastruktura,
Sport, Rekreacja

500 000 zł

21.

Rewitalizacja Parku na Rokosowie

Klub Seniora przy Radzie
Osiedla Rokosowo

Infrastruktura,
sport, rekreacja,
estetyka

315 000 zł

zostały noclegi dla uczestników,
catering oraz nagrody.
Projekt zakłada utworzenie
dwóch pasów drogi rowerowej
po obydwu stronach ulicy
Zwycięstwa, na odcinku od ul.
Ogińskiego do skrzyżowania o
ruchu okrężnym Zwycięstwa św. Wojciecha - Artylerzystów
oraz budowy ścieżki rowerowej
w ramach istniejącego
szerokiego chodnika i częściowo
zieleńca w celu połączenia
pasów drogi rowerowej od ul.
Ogińskiego do skrzyżowania 4
marca, Zwycięstwa i Traugutta.
Projekt zakłada budowę drogi
rowerowej na odcinku 750m po
wschodniej stronie alei Monte
Cassino,
w miejscu skrzyżowania Alei
Monte Cassino z ul. Władysława
IV do skrzyżowania o ruchu
okrężnym ulic Tadeusza
Kościuszki i Rotmistrza Witolda
Pileckiego, wraz z dwoma
przejazdami rowerowymi przez
ulicę Monte Cassino, mających
połączyć wskazany projekt z
planowanym na parkowym
odcinku ulicy Kościuszki kontr
pasem rowerowym oraz aleją
prowadzącą do Biblioteki
Publicznej.
Zagospodarowanie Parku na
Osiedlu Rokosowo przewiduje
wykonanie alejek parkowych
wraz
z oświetleniem, zamontowanie
ławek parkowych, sprzętu do
ćwiczeń na wolnym powietrzu
oraz elementów małej
architektury np. stoliki do

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

22.

Deptak na ul. Heleny
Modrzejewskiej

Rada Osiedla
Śródmieście

Infrastruktura,
estetyka

100 000 zł

23.

Kompleks rekreacyjno – sportowy
przy ul. Spasowskiego 2-4 w
Koszalinie

Rada Osiedla im. J.J.
Śniadeckich w Koszalinie

Sport, rekreacja

490 000 zł

24.

Rokosowo czyli…dla każdego coś
miłego

Rada Osiedla Rokosowo

Infrastruktura,
edukacja, inne

464 000 zł

25.

Modernizacja boiska sportowego
przy Gimnazjum nr 7

Gimnazjum nr 7 w
Koszalinie

Sport i rekreacja

490 000 zł

warcaby. Dla poprawy
bezpieczeństwa niezbędne jest
zainstalowanie monitoringu.
Projekt przewiduje wymianę
nawierzchni na odcinku od ul.
Szpitalnej do ul. Skłodowskiej –
Curie na kostkę brukową,
uzupełnienie oświetlenia,
dostawienie ławek oraz
wyznaczenie miejsca dla
artystów przed kaplicą św.
Gertrudy.
Wykonanie kompleksu sportowo
– rekreacyjnego na którym
usytuowane będą boisko do gry
w piłkę nożną, koszykówkę i
siatkówkę wraz z niezbędnymi
elementami do zabaw. Projekt
zakłada odnowienie trybun,
wykonanie nawierzchni z
właściwym odwodnieniem,
zamontowanie oświetlenia i
monitoringu.
Celem projektu jest
zagospodarowanie terenów
wokół budynku byłego Kina
Zacisze. Przebudowa schodów
wejściowych, przedłużenie
istniejącego zadaszenia, budowa
skateparku, modernizacja placu
zabaw, wprowadzenie
elementów małej architektury,
wymiana oświetlenia,
modernizacja chodników
i parkingów oraz zainstalowanie
monitoringu.
Projekt zakłada budowę
tartanowej bieżni okólnej,
tartanowego rozbiegu do skoku
w dal oraz wymianę nawierzchni
boiska piłkarskiego na tartanową
lub ze sztucznej trawy.

Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.
Pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.

26.

ROKOSOWO ARENA – poprawa
nawierzchni na boisku do piłki
nożnej i ręcznej przy ZS nr 11 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Koszalinie

Kacper Wiśniewski,
Bartosz Żyła, Sebastian
Tałaj

Sport, edukacja

466 500 zł

Głównym założeniem projektu
jest wymiana naturalnej trawy
na dwóch boiskach sportowych
do piłki nożnej i piłki ręcznej na
nawierzchnię typu „sztuczna
trawa”

27.

Kompleks sportowo – rekreacyjny
przy Szkole Podstawowej nr 9

Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej nr 9

Sport, rekreacja,
edukacja

425 971 zł

28.

Szachownica LED w Parku Książąt
Pomorskich

Patryk Brzeskot

Rekreacja

440 000 zł

29.

Usprawnienie ruchu na
skrzyżowaniu ul. Mieszka I –
Szczecińska poprzez budowę ronda

Firma Wodno –
Kanalizacyjna Henryka
Kamińskiego

Infrastruktura

500 000 zł

30.

Wykonanie parkingu dla
samochodów osobowych na ul.
Struga w Koszalinie – rozbudowa

Zespół Zarządców
Nieruchomościami Sp z
o.o.

Inne

85 000 zł

Modernizacja asfaltowego
boiska sportowego w kompleks
sportowo – rekreacyjny poprzez
wykonanie wielofunkcyjnego
boiska ze sztucznej trawy, boiska
przeznaczonego do gry w
koszykówkę, do gry
w siatkówkę oraz bieżni okólnej
o podłożu tartanowym.
Projekt zakłada wykonanie
elektronicznej szachownicy w
ledach, która umożliwi
atrakcyjną grę w szachy z
rodziną i przyjaciółmi.
Szachownica będzie miała
wymiar 7m x 7m. Iluminacja
będzie w kolorze biało
niebieskim. Na szachownicy
można wyświetlać będzie
dowolne grafiki i napisy, jeżeli
nie będzie wykorzystywana do
gry w szachy.
Projekt zakłada budowę ronda
lub innego rozwiązania
komunikacyjnego
usprawniającego ruch na
skrzyżowaniu ulic Mieszka I i
Szczecińskiej.
Projekt przewiduje rozbudowę
parkingu o minimum 20
miejscach postojowych przy ul.
Struga dla mieszkańców osiedla.

31.

Rewitalizacja fragmentu parku
miejskiego przy Koszalińskiej

Koło nr 2
Stowarzyszenia

Estetyka

499 400 zł

Celem projektu jest
zagospodarowanie placu Polonii

Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.
Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.
Pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie
Projekt w trakcie
realizacji.

Pozytywnie

Bibliotece Publicznej

Bibliotekarzy Polskich
przy Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej

32.

Koszalin w miniaturze

Federacja Młodych
Socjaldemokratów

Rekreacja, edukacja

117 000 zł

33.

Bezpieczna droga. Przebudowa drogi
wewnętrznej ul. H. Sawickiej

Rada Osiedla Jedliny

Infrastruktura,

500 000 zł

34.

Rewitalizacja placu zabaw w Parku
Książąt Pomorskich

Przemysław Dziuba

Rekreacja, estetyka

111 000 zł

35.

Teren sportowo – rekreacyjny na
osiedlu Unii Europejskiej

Rada Osiedla Unii
Europejskiej

Infrastruktura,
kultura, rekreacja,
estetyka

375 482 zł

poprzez przygotowanie „czytelni
pod chmurką” zawierającej ławki
w kształcie otwartych książek,
półek bookcrossingowych,
stolików w kształcie książki.
Dodatkowo ustawiona zostanie
mała architektura dostosowana
dla dzieci. Wykonane zostaną
schody do Alei Dębów Pamięci.
Odnowione zostaną także alejki
parkowe, naprawione ławki oraz
dostawione kosze na śmieci.
Projekt zakłada wykonanie
makiet dotykowych: Katedry,
Ratusza, Amfiteatru razem z
pomnikami. Makiety ustawione
zostałyby w pobliżu miejsc, które
prezentują. Do makiet dołączone
zostaną tablice
z opisami w języku polskim,
angielskim, niemieckim i w
alfabecie Braille’a oraz opis
dźwiękowy.
Projekt zakłada przebudowę
ulicy H. Sawickiej od wjazdu z
ulicy Orląt Lwowskich do
Przedszkola nr 19. Wykonanie
chodnika, miejsc parkingowych,
wyprofilowanie drogi oraz
udrożnienie studzienek
kanalizacyjnych.
Główne założenia to: wytyczenie
i wygrodzenie placu zabaw,
wyłożenie nawierzchnią
amortyzującą upadki,
doposażenie placu w sprzęty
dostosowane dla dzieci w wieku
do 5 lat, wykonanie piaskownicy.
Założeniem projektu jest
stworzenie terenu
rekreacyjnego dla mieszkańców
Osiedla Unii Europejskiej
poprzez ogrodzenie terenu,

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

36.

Nic nie jest droższe ludziom nad
dzieci – pozwólmy wszystkim
dzieciom na wspólną zabawę, radość
i szczęście – stwórzmy pierwszy w
Koszalinie integracyjny plac zabaw
dla dzieci niepełnosprawnych i
zdrowych

Rada Rodziców
Przedszkola
Integracyjnego w
Koszalinie

Rekreacja,
edukacja,
infrastruktura,
sport, inne

239 000 zł

37.

Bulwar nad Dzierżęcinką

Lech Fabiańczyk

Infrastruktura

400 000 zł

38.

Przedłużenie ścieżki rowerowej przy
ul. Władysława IV w kierunku Jamna

Waldemar Koralewski

Infrastruktura

500 000 zł

39.

Wybieg dla psów z torem przeszkód
– psi park

Irena Liszenkowska

Infrastruktura,
sport, kultura

106 000 zł

budowę ciągu pieszo – jezdnego,
chodnika, estrady, podjazdu dla
niepełnosprawnych, siłowni
zewnętrznej, górki saneczkowej.
Teren wyposażony będzie
również
w stoliki, krzesełka, miejsce na
ognisko umożliwiające
przeprowadzenie pikników i
festynów.
Budowa integracyjnego placu
zabaw, na terenie Przedszkola
Integracyjnego, wyposażonego
w urządzenia dostosowane do
potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz
wyłożonego nawierzchnią
z bezpiecznego tworzywa.
Budowa ścieżki dla pieszych oraz
ścieżki rowerowej wraz z
oświetleniem, ławkami oraz
potrzebną małą architekturą
wzdłuż Dzierżęcinki na odcinku
od zalewu przy ul. 4 Marca do
ulicy Stawisińskiego.
Wybudowanie ok. 2 kilometrów
ścieżki rowerowej od Osiedla
Unii Europejskiej w kierunku
dzielnicy Jamno wzdłuż ulicy
Władysława IV.

Projekt zakłada budowę psiego
parku na terenach
przylegających do zbiornika
retencyjnego wzdłuż rzeki
Dzierżęcinki od strony Jednostki
Wojskowej. Psi park będzie
terenem wydzielonym,
ogrodzonym wyposażonym w
alejki z ławeczkami, altanę,
wybieg dla psów, tor przeszkód
oraz kosze na nieczystości.

Pozytywnie

Negatywnie
Projekt w trakcie
realizacji

Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.
Pozytywnie

40.

Modernizacja Stadionu Gwardii

Jan Adamczyk

Sport

180 000 zł

41.

Droga przy parkingu ul. Morska 9

Estetyka

75 000 zł

42.

Budowa boiska ze sztuczną
nawierzchnią na terenie osiedla
akademickiego przy ul. Rejtana

Stowarzyszenie „Kultura
z Muzą”, Stowarzyszenie
Koszaliński Klub
„Amazonka”, Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego oddział
Koszalin
Stowarzyszenie
Studentów i
Absolwentów
Politechniki Koszalińskiej
„Millennium”

Sport, rekreacja,

250 000 zł

43.

Kompleks rekreacyjno – Sportowy
„Podgórna”

VI Liceum
Ogólnokształcące w
Koszalinie

Rekreacja

457 000 zł

44.

„Polana rekreacyjna” na Górze
Chełmskiej

Stowarzyszenie „Młodzi
Demokraci” Koszalin

Sport, kultura,
rekreacja, estetyka

500 000 zł

Projekt przewiduje zakup i
montaż ekranu LED na Stadionie
Gwardii.
Wymiana nawierzchni drogi przy
ul. Morskiej 9.

Pozytywnie

Założeniem projektu jest
budowa boiska sportowego
pokrytego sztuczną
nawierzchnią na terenie osiedla
akademickiego przy ulicy
Rejtana.
Budowa boiska
wielofunkcyjnego składającego
się z boiska do gry w piłkę ręczną
i fustal (halowa piłka nożna) oraz
boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę i tenis ziemny,
boisko otoczone będzie bieżnią.
Dodatkowo zbudowany zostanie
tor sprawnościowy.
Założeniem projektu jest
zagospodarowanie terenu w
okolicy Szensztackiego Instytutu
Sióstr Maryi poprzez budowę
kompleksu sportowego. W skład
kompleksu wejdzie boisko do
piłki nożnej, boisko do gry w
siatkówkę plażową, kort
tenisowy, bieżnia okalająca
stadion. Teren kompleksu
zostanie ogrodzony, wyposażony
w plac zabaw dla dzieci,
ławeczki, kosze na śmieci oraz
monitoring. W celu poprawy
estetyki przewidziane jest
dosadzenie drzew iglastych.

Negatywnie
Projekt niezgodny z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.
Negatywnie
Koszt realizacji
projektu znacznie
przekracza kwotę
Budżetu
Obywatelskiego.

Pozytywnie

Pozytywnie

Projekty o wartości do 50 000 złotych
45.

Chodnik – Słowackiego –
Śródmieście

Paweł Bułło

Infrastruktura,
estetyka i poprawa
wyglądu miasta

15 366 zł

46.

Uzupełnienie ciągu pieszego na
osiedlu „Na Skarpie”

Andrzej Skarbek

Infrastruktura,
Estetyka i poprawa
wyglądu miasta

5 000 zł

47.

Kupiecki Jarmark Produktów
Regionalnych

Zrzeszenie kupców i
przedsiębiorców Koszalin
– Sławomir Michalik

48.

Utworzenie lapidarium nagrobków
Pionierów Miasta Koszalina

Stowarzyszenie Przyjaciół
Koszalina, Klub Pioniera
Miasta Koszalina

Inny

Kultura, edukacja

50 000 zł

20 000 zł

Projekt przewiduje rozbiórkę
istniejącego chodnika i
wykonanie nowego o szerokości
1,5 m na długości bloku przy
ulicy J. Słowackiego 1-3. Zakłada
również rozebranie betonu
leżącego przy drodze dojazdowej
do klatki przy ul. Andersa.
Zaproponowano wykonanie
chodnika o długości 10m i
szerokości 1,5 m przy komorze
kontrolnej głównego ciepłociągu
od ul. Na Skarpie do Gimnazjum
nr 6 wzdłuż boiska sportowego.
Projekt zakłada zrealizowanie
Kupieckiego Jarmarku
Produktów Regionalnych, który
zlokalizowany zostałby w na
pasażu naprzeciwko Teatru
Bałtyckiego. Zlokalizowane
będzie tam 8 rzędów eleganckich
namiotów, w każdym rzędzie po
2 namioty. Jarmark będzie
odbywał się 2 razy w tygodniu,
namioty każdorazowo będą
demontowane. W czasie
Jarmarku dostępne będą
regionalne produkty, ekologiczne
warzywa i owoce, naturalne
wędliny i ryby oraz tradycyjne
pieczywo.
Przedmiotem projektu jest
utworzenie lapidarium
nagrobków Pionierów Miasta
poprzez wyznaczenie kwatery na
Cmentarzu Komunalnym w
Koszalinie, wykonanie tablicy
upamiętniającej Pionierów oraz
sukcesywne przenoszenie płyt
lub części nagrobków w
przygotowane miejsce.

Pozytywnie

Negatywnie
Gmina Miasto
Koszalin nie jest
właścicielem
nieruchomości.
Negatywnie
Projekt niezgodny z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

Pozytywnie

49.

Dokończenie zagospodarowania
terenu w pobliżu placu zabaw dla
dzieci Wulkan

Rada Osiedla im. M.
Wańkowicza w Koszalinie

Infrastruktura,
rekreacja

50.

Co? Gdzie? Kiedy? Gry intelektualne.

Valerian Gersamia

51.

Nie zabieraj sobie szansy

Stowarzyszenie
Koszaliński Klub
„Amazonka”

Edukacja

23 500 zł

52.

Remont pomieszczeń higieniczno –
sanitarnych (przy salach
sportowych)

Dorota Jędrak, Zbigniew
Bagiński

Edukacja

49 821,72 zł

53.

Street Workout – uliczny trening

Daniel Przybysz

Sport

39 000 zł

Edukacja

39 590 zł

15 000 zł

Projekt przewiduje ułożenie
nowej nawierzchni, doposażenie
placu Wulkan w dodatkowe
urządzenia do ćwiczeń,
zamontowanie ławek, koszy na
śmieci oraz stojaków na rowery
na placu.
Projekt zakłada organizację
Mistrzostw Koszalina w Co?
Gdzie? Kiedy?, czyli grę
intelektualną drużynową
(drużyna liczy do 6 osób). Gra
polega na udzielaniu
jednocześnie prawidłowych
odpowiedzi przez drużyny na
kartkach papieru. Drużyny
zdobywające najwięcej punktów
przechodzą do kolejnych etapów
zawodów.
Projekt zakłada zwiększenie
świadomości mieszkanek
Koszalina w zakresie profilaktyki
raka piersi.
W ramach projektu
zorganizowane zostaną
spotkania z lekarzami
specjalistami na tematy z zakresu
diagnostyki, profilaktyki, leczenia
raka. Przeprowadzone zostaną
prelekcje w szkołach
ponadgimnazjalnych, odbędzie
się szkolenie wolontariuszek –
ochotniczek, zostaną także
wykonane i wydrukowane
materiały informacyjno –
edukacyjne.
Projekt przewiduje remont
pomieszczeń higieniczno –
sanitarnych przy sali sportowej
Zespołu Szkół Sportowych.
Projekt zakłada budowę w
Dolinie Sportowej instalacji
pozwalającej na wykonywanie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

54.

Rewia Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie „Kultura z
Muzą” oraz Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Kultura

49 850 zł

55.

W starym kinie

Stowarzyszenie „Kultura z
Muzą”

Kultura

35 800 zł

56.

Góra Chełmska – najlepsze miejsce
dla rowerów, spacerów i „Nordic
Walking”

Stowarzyszenie „Młodzi
Demokraci”

Sport, rekreacja

30 000 zł

57.

„Od malucha do seniora” –
ogólnodostępne miejsce rekreacji
rodzinnej

Przedszkole nr 3 w
Koszalinie

Sport, rekreacja,
estetyka i poprawa
wyglądu dzielnicy,
edukacja

45 800 zł

58.

Miejski wybieg dla psów

Towarzystwo opieki nad
zwierzętami

Inne

50 000 zł

różnych ćwiczeń z zakresu street
workout, czyli wykonywania
ćwiczeń na świeżym powietrzu
przy wykorzystaniu elementów
zabudowy miejskiej.
Przedmiotem projektu jest
przygotowanie widowiska
„Rewia Trzeciego Wieku” przez
koszalińskich seniorów pod
okiem profesjonalnych artystów.
Projekt przewiduje szkolenia dla
występujących, przygotowanie
specjalnej choreografii oraz
promocję medialną projektu.

Pozytywnie

Projekt przewiduje emisję
starych polskich i zagranicznych
filmów w okresie od marca do
sierpnia 2015 roku. Emisje
odbędą się dwa razy w miesiącu
(we wtorki). W czasie każdej
emisji możliwe będzie obejrzenie
dwóch filmów. Wstęp na pokazy
będzie bezpłatny.
Projekt zakłada wytyczenie i
zagospodarowanie istniejących
ścieżek na Górze Chełmskiej wraz
z ich pełnym oznakowaniem i
stworzeniem mapy w formie
papierowej i internetowej.

Pozytywnie

Celem projektu jest rozbudowa
ogólnodostępnego placu zabaw
przy przedszkolu nr 3 w
Koszalinie o zestaw gimnastyczny
„Pajączek” oraz z miejscami do
wypoczynku.
Pomysł przewiduje utworzenie
dwóch miejskich wybiegów dla
psów, na których znajdowały by
się proste przeszkody do tresury
oraz zabawy dla psów.
Zaproponowane lokalizacje to

Pozytywnie

Pozytywnie

Pozytywnie

50 000 zł

okolice ulicy Jagoszewskiego oraz
okolice ulicy Racławickiej. Każdy
wybieg będzie ogrodzony,
obsadzony trawą, znajdą się tak
kosze na nieczystości oraz tory
przeszkód.
Projekt zakłada zorganizowanie
głównego koncertu Tygodnia
Kultury Studenckiej, podczas
którego wystąpiłaby
międzynarodowa gwiazda.
Celem projektu jest budowa
chodnika do bramy cmentarnej E
wzdłuż ogrodzenia cmentarza do
istniejącego chodnika przy ulicy
Kamieniarskiej.
Wymiana nawierzchni chodnika
na odcinku od ul. Młyńskiej do
Placu Polonii 1.

59.

Koncert z okazji XXXVII Tygodnia
Kultury Studenckiej

Parlament Studentów
Politechniki Koszalińskiej

Kultura

60.

Budowa brakującego odcinka
chodnika

Andrzej Skarbek

Infrastruktura

61.

Modernizacja ciągu pieszego –
chodnika od ul. Młyńskiej 71 do
Placu Polonii 1

Rada Osiedla Tysiąclecia

Estetyka i poprawa
wyglądu dzielnicy

50 000 zł

62.

Wybudowanie ciągu pieszego –
chodnika wzdłuż ulicy Dąbrowskiego

Rada Osiedla Tysiąclecia

Infrastruktura

49 920 zł

Budowa chodnika wzdłuż ulicy
Dąbrowskiego nr 3 do ulicy
Strumykowej w celu
bezpiecznego poruszania się

Pozytywnie

63.

Modernizacja ciągu pieszego –
chodnika od ul. Bartosza
Głowackiego 11c do ronda Tadeusza
Kościuszki

Rada Osiedla Tysiąclecia

Estetyka i poprawa
wyglądu dzielnicy

49 752 zł

Częściowa modernizacja ciągu
pieszego od ronda Kościuszki
biegnącego na skraju Parku
Książąt Pomorskich do ul.
Jedności.

Pozytywnie

64.

Koncerty kameralne w klubie
osiedlowym „Zacisze”

Klub seniora przy Radzie
Osiedla Rokosowo

Kultura

18 500 zł

Projekt przewiduje
przeprowadzenie 10 cyklicznych
koncertów kameralnych
wykonanych przez muzyków
Filharmonii Koszalińskiej i
prowadzącego pana Andrzeja
Zborowskiego.

Pozytywnie

Pozytywnie

Negatywnie
Nie spełnia warunków
formalnych.
Pozytywnie

65.

Bezpieczne miasteczko – bezpieczne
dzieci

Rada Rodziców
Przedszkola nr 8 w
Koszalinie

Edukacja

49 500 zł

Inwestycja obejmuje budowę
ścieżki edukacyjnej, która
pomoże w nauce prawidłowego i
bezpiecznego poruszania się w
ruchu drogowym. Ścieżka
zlokalizowana będzie na terenie
Przedszkola nr 8 i będzie składać
się z jezdni, chodników,
miniaturowych znaków
drogowych, przejazdu
kolejowego i pomostu.

Pozytywnie

66.

Pomnik Generała Sosabowskiego

Jan Kazimierz Adamczyk

Kultura

35 000 zł

Celem projektu jest wykonanie
pomnika generała Stanisława
Sosabowskiego i usytuowanie na
terenie Parku Książąt Pomorskich

Pozytywnie

Lucjan Sowiński

Kultura

25 000 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie
cyklu 6 koncertów
akordeonowych przez
Koszalińskie Towarzystwo
Miłośników Akordeonu. Na
koncerty zaproszeni zostaną
także specjalni goście. Podczas
koncertów odbędą się prelekcja
oraz konkursy wiedzy.

Pozytywnie

.
67.

Cykl koncertów dla mieszkańców
Koszalina (ze wskazaniem na
seniorów) wraz z prelekcjami i
konkursami.

