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Lista wszystkich 
zadań zgłoszonych 
przez mieszkańców 

wartość 
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Klasztorne Stawy 
spacerowo i sportowo 1 100 000,00

Z punktu widzenia jednostki sprawującej opiekę nad 
obiektem (SOSIR) realizacja rzeczowa 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest możliwa i w 
pełni uzasadniona. 

W ramach projektu powstanie atrakcyjne miejsce w Słupsku, pełniące 
funkcję sportowo-rekreacyjną. Będzie służyć jako strefa wypoczynku i 
aktywności oraz stanowić zieloną enklawę wśród terenów 
przemysłowych. Założeniem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnej 
przestrzeni parkowej o programie adresowanym do zróżnicowanej 
grupy użytkowników. Znajdą się tu elementy dla osób preferujących 
wypoczynek bierny (altana, podesty, hamaki i ławki) i aktywny (strefa 
street workout: glino-żwirowa ścieżka idealnie nadająca się do 
uprawiania joggingu, place fitness wyposażone w sprzęty do ćwiczeń 
fizycznych dostosowane stopniem trudności do wieku i sprawności 
różnych użytkowników. W centralnej części parku zostaną umieszczone 
tablice informacyjne.

Oświetlenie „ciemnej 
strony „Alei 3 Maja 

1 100 000,00

Budowa oświetlenia na odcinku od ronda Konstytucji w rejonie ul. 
Wazów poprzez Aleje 3-go Maja do granicy miasta Słupsk jest 
niezbędna w tym miejscu. Z przedmiotowego pasa pieszo-jezdnego 
korzystają działkowcy którzy posiadają ogródki działkowe w okolicy, 
osoby odwiedzające Nowy Cmentarz, a także spacerowicze i osoby 
uprawiające sport. Obecnie na ww. odcinku znajduje się chodnik oraz 
ścieżka rowerowa, z których z powodu braku oświetlenia w pełni nie 
mogą korzystać mieszkańcy miasta.

Słupski tor dla aut 
modeli zdalnie 
sterowanych 

620 000,00
Działka stanowi własność Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym Miasta Słupsk. Opinia 
pozytywna.

Zakres projektu zakłada:wybudowanie zadaszonego podestu dla 
zawodników, wyrównanie i nawiezienie podłoża z materiału 
przepuszczalnego (drenaż),   nawiezienie gliny, z której ukształtuje się 
tor, podłączenie prądu dla ładowarek, zagospodarowanie terenu wokół 
(kostka), niskie ogrodzenie oraz kilka ławek, oświetlenie skierowane na 
tor.

Park im. Witkacego i 
Park przy ul. Riedla 

1 100 000,00

„ Park Witkacego" -w ramach SBO zrealizowano już VII etapów, 
budowy Parku, w tym plac zabaw, dwa boiska, siłownia, street workout, 
ścianka wspinaczkowa, wybieg dla psów, alejki. Obecnie ze środków 
SBO 2022 ’. opracowywana jest dokumentacja mająca na celu 
poszerzenie atrakcyjności tego parku i wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym wszystkich grup wiekowych od dzieci po seniorów. 
Głównym elementem będzie strefa pumptrack (podobny jest w PKiW i 
cieszy się dużą popularnością). 

Śladami słupskich 
tramwajów. 

121 000,00

Opinia pozytywna. Zadanie możliwe do realizacji 
jedynie na terenach będących własnością Miasta 
Słupska. 

Skatalogowanie, wykonanie dokumentacji w formie opisu, zdjęć oraz 
danych technicznych pozostałości po infrastrukturze tramwajowej w 
Słupsku wraz z jej renowacją oraz oznaczeniem w formie tablic 
pamiątkowych. To słupy, zaczepy trakcji tramwajowej oraz resztki 
oznaczeń dotyczących tej infrastruktury, a także miejsca 
charakterystyczne dla dawnej komunikacji tramwajowej wraz z 
oznaczeniem jej przebiegu kolorami linii. Całość po wykonaniu będzie 
atrakcją i szlakiem turystycznym ulicami Słupska 
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Projekt bez uwag. 

10 OGÓL P

Opinia pozytywna

14 LOK 350.000,00 P

Lasek gier nad Słupią 
- kontynuacja 
zagospodarowania 
Wyspy Młyńskiej

942 050,00

Działka stanowi własność Miasta Słupsk. Opinia 
pozytywna. 

Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie terenu Wyspy Młyńskiej poprzez 
zagospodarowanie leśnej części i utworzenie w niej strefy chill-out. 
Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez osoby w różnym wieku i o 
różnych zainteresowaniach, a I etap zadania został zrealizowany w 
ramach SBO 2020. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie 
meandrującej pośród drzew ścieżki z zatoczkami przeznaczonymi do 
odpoczynku na ławkach oraz z jednym punktem widokowym nad 
Kanałem Młyńskim. Wzdłuż ścieżki umieszczone zostaną drewniane 
gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Zamontowana zostanie mała 
architektura: ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie. Zostanie 
utworzona łąka kwietna oraz nasadzenia rodzimych roślin okrywowych. 

326 520,00

Przedsięwzięcie ma na celu likwidację murków, chodnika , poszerzenie 
terenu zieleni, wykonanie aranżacji roślinnych terenu, i pochylni 
ułatwiającej dostęp na górny taras,montaż dwóch leżaków parkowych 
oraz dwóch hamaków, montaż betonowego stołu, montaż 6 latarni z 
panelami solarnymi, uzupełnienie nasadzeń, przeniesienie stacji 
rowerowej.   

Przez Zielone Serce 
Pomorza

1 100 000,00 W ramach zadania planuje się wykonanie odcinków 
międzyregionalnego szlaku rowerowego wzdłuż ul. Anny Łajming z ul. 
Grunwaldzką i budową wiaty rowerowej

Ogród Kazimierza 
Frąckowskiego, okręg 
1

Koszty poszczególnych elementów są 
zdecydowanie zaniżone. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 350.000,00-400.000,00 zł.

Ogród będzie jedynym miejscem w Słupsku upamiętniającym 
dokonania wybitnego lekarza, mieszkańca miasta. Prace poprawiające 
podłoże- nawiezienie żyznej ziemi, nasadzenia roślinne, oświetlenie 
solarno-punktowe, karmniki i poidełka dla ptaków, kosze na śmieci, 
ustawienie ściany kwietnej oddzielającej i wygłuszającej hałas na 
parkingu przy markecie Stokrotka od działki 872 oraz osłonięcie mało 
estetycznej ściany marketu Stokrotka. Zachowanie obecnych ciągów 
komunikacyjnych lub wytyczenie nowych z uwzględnieniem preferencji 
wydeptanych przez ludzi szlaków 
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Opinia pozytywna 

IX etap Parku im. 
Witkacego i III etap 
Parku przy ul. 
Riedla (okręg I), 
okręg 1

350 000,00

Park im. Witkacego: IX etap Parku Witkacego jest kontynuacją projektu. 
Dotychczas zrealizowano VIII etapów w ramach Słupskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Aktualny projekt zakłada stworzenie  placu z 
urządzeniami rehabilitacyjnymi i
sportowymi dla seniorów, osób niepełnosprawnych zarówno 
chodzących jak i na wózkach inwalidzkich: zestaw kilkunastu różnych 
przyrządów dostosowanych do grup osób o różnych stopniach 
sprawności i służących rehabilitacji
różnych grup mięśni.
Park przy ul. Riedla: Projekt jest kontynuacją dwóch etapów SBO z lat 
2021 i 2022, dzięki którym powstał plac zabaw, a na wykonanie czeka 
wiata piknikowa wraz z innymi elementami małej architektury. Brakuje 
natomiast elementów sportowych, z których mogłaby skorzystać 
młodzież oraz dorośli. Stąd pomysł na stworzenie parku (w chwili 
obecnej tworzona jest dokumentacja ze środków SBO 2022) wraz z 
urządzeniami do street workout (czyli kalisteniką, która polega na 
treningu z masą własnego ciała), które cieszą się dużą popularnością w 
innych słupskich parkach. Celem zadania byłoby także uporządkowanie 
części zaniedbanego terenu oraz nasadzenie nowych drzew, krzewów i
roślin w celu stworzenia zielonej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. 
Dodatkowo park wzbogacony byłby o stolik do gry w szachy, ławki, 
śmietniki i stojak na rower. 

Ogród terapeutyczny 
"Oaza Spokoju", 
okręg 4

Koszty poszczególnych elementów są 
zdecydowanie zaniżone. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 290.000,00 zł

Budowa na powierzchni około 1000 metrów kwadratowych przy Domu 
Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” ogrodu terapeutycznego z 
ekologicznymi alejkami umożliwiającymi poruszanie się na wózkach 
inwalidzkich, z użyciem chodzików , z ławeczkami do wypoczynku, ze 
szklarnią do hodowania rozsady warzyw, kwiatów i ziół, z zadaszoną 
wiatą do wypoczynku ( w której senior mógłby się schłodzić i 
odpocząć), z wysokimi i niskimi ( dającymi możliwość korzystania przez 
osoby na wózkach inwalidzkich) skrzyniami do uprawy kwiatów, ziół, 
warzyw, z budkami dla ptaków i owadów, z poidełkami dla ptaków, 
ozdobnymi krzewami i drzewami.  

Bezpiecznie i 
przyjemnie na 
Zatorzu etap II, okręg 
2

350 000,00

Zakres 1-wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Banacha wraz z 
likwidacją podwieszanej linii energetycznej,           Zakres 2- częściowe 
wyrównanie płyt YOMBO, wymiana zniszczonych, między płytami 
wymiana kruszywa na bardzo drobne kruszywo - nawierzchnia 
przyjazna dla rowerów, hulajnóg itp. dz. 174/2 obr. 9, wykonanie progu 
spowalniającego typu sinusoidalnego na ciągu pieszo-jednym - dz. 
174/2 obr. 9,
nasadzenia drzew w miejscach ubytków po świerkach - określenie 
gatunków i lokalizacji nowych nasadzeń przeprowadzone będzie przez 
ZIM w uzgodnieniu z wnioskodawcą- dz. 174/2 obr. ,
Uporządkowanie zieleni na działce 174/2



26 LOK P

27 LOK P

28 LOK P

30 SPOŁ P

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Bezpiecznie do 
szkoły - budowa 
sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla 
pieszych przy szkole 
Podstawowej nr 3, na 
ulicy Banacha, okręg 
2

200 500,00

Projekt „ Bezpiecznie do szkoły – budowa 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy 
Szkole Podstawowej nr 3, na ul. Banacha” 
rekomenduję pozytywnie. Warunkiem wykonania 
zadania jest skoordynowanie projektowanych 
sygnalizatorów z innymi sygnalizatorami świetlnymi 
na ul. Banacha (w pobliżu Hali Targowej- Pod 
Wieżą) w celu zachowania płynności ruchu, 
zmniejszenia zużycia paliw płynnych, a tym samym 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 

Dodatkowo na ulicy Bohaterów Westerplatte przy ulicy Łady-
Cybulskiego ma być zbudowana  sygnalizacja świetlna, ręcznie 
wzbudzana, zabezpieczająca przejście dla pieszych.

 Szybko, wygodnie, 
bezpiecznie – 
budowa sygnalizacji 
świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic 
Łady-Cybulskiego-
Bohaterów 
Westerplatte oraz 
poprawa 
bezpieczeństwa na 
sąsiadującym 
przejściu  dla 
pieszych, okręg 4

350 000,00

Projekt musi zostać skonsultowany z Miejskim 
Inżynierem Ruchu.

Budowa sygnalizacji świetlnej, przeznaczonej dla ruchu 
samochodowego, sygnalizacja świetlna ma być umiejscowiona na 
skrzyżowaniu ulic  Łady-Cybulskiego- Bohaterów Westerplatte: 
sygnalizator świetlny będzie się znajdować na ulicy  Bohaterów 
Westerplatte przed skrzyżowaniem  z ulicą Łady-Cybulskiego w 
kierunku gminy Słupsk, oraz  na ulicy Bohaterów Westerplatte przed 
skrzyżowaniem z ulicą Łady-Cybulskiego w kierunku od gminy Słupsk, 
dodatkowo sygnalizator świetlny ma znajdować się na ulicy Łady-
Cybulskiego, przed wjazdem na ulicę Bohaterów Westerplatte, po 
prawej stronie, sygnalizacja ma być akomodacyjna , przy 
sygnalizatorze  na ulicy Łady-Cybulskiego, ma być zamontowana 
kamera do wykrywania pojazdów,

Utworzenie łąki 
kwietnej przy ulicy 
Czaplińskiego w 
Słupsku,okręg 4

200 000,00

Koszty poszczególnych elementów są 
zdecydowanie zaniżone. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania to 200.000,00 zł

Zadanie ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej na 
terenie miasta, dzięki czemu zaniedbany teren zamieni się w 
różnokolorowy kobierzec, co poprawi estetykę dzielnicy. W ramach 
zadanie planowane jest jest uporządkowanie terenu, wycięcie krzewów, 
przycięcie drzew, posianie oraz posadzenie wieloletnich roślin i traw 
ozdobnych (sugerowane gatunki kwiatów: maki, jaskry, chabry,  
złocienie, łubiny, krwawnik,  i i in. ) oraz postawienie budek dla owadów 
oraz kilku ławek wzdłuż chodnika przy ul. T. Czaplińskiego.

W nauce siła. 
Warsztaty naukowe 
dla dzieci, piknik 
naukowy na terenie 
Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Słupsku

85 820,00

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu bezpłatnych zajęć w ciągu roku 
szkolnego od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Podział na 
grupy wiekowe (II grupy) do 8 roku życia i powyżej 8 roku życia. Każda 
z grup uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry).  Zajęcia 
będą prowadzone przy użyciu różnorodnego sprzętu udostępnianego z 
zasobów Szkoły Podstawowej nr 8 , np. sprzęt, szkło i odczynniki 
fizyczne, klocki edukacyjne, gry planszowe do nauki matematyki dla 
najmłodszych i roboty do kodowania. 
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KASTRACJA 
ZWIERZĄT 
WŁAŚCICIELSKICH

50 000,00

Zadanie przewiduję kastrację szacunkowo dla 80 zwierząt (psów i 
kotów), których właścicielem jest mieszkaniec miasta Słupska. 
Natomiast w przypadku posiadania środków po realizacji szacunkowej 
liczby kastracji na ten cel, liczba zwierząt, które będą mogły zostać 
wykastrowane może zostać zwiększona. Aby zmniejszyć ilość 
bezdomnych zwierząt (psów, kotów) i przeciwdziałać 
niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobiegać ich 
bezdomności należy wdrożyć przede wszystkim bezpłatną prewencyjną 
kastrację zwierząt właścicielskich. Projekt obejmowałby dofinansowanie 
samego zabiegu, ewentualne koszty badań lekarskich czy podania 
leków ponosiłby właściciel. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie 
populacji bezdomnych zwierząt, zwiększenie świadomości właścicieli w 
zakresie odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo oraz 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

KREATYWNY 
SŁUPSZCZANIN 48 000,00

Zadanie zakłada realizację warsztatów rękodzieła, których celem jest 
poznanie różnych technik rękodzieła i tworzenia indywidualnych dzieł z 
witrażu, ceramiki i innych technik rękodzielniczych tj. zajęcia z 
makramy, haftu, szydełkowania, sccrapbookingu, pisania ikon, 
wikliniarstwa,  z filcowania z muzykoterapią, robienia biżuterii, zajęcia z 
krosem tkackim itp. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności 
manualnych i plastycznych mieszkańców Słupska oraz pozwoli na 
wymianę doświadczeń i dzielenie się wspólnymi pasjami. Warsztaty 
realizowane będą w godzinach popołudniowych. Na każde warsztaty 
prowadzone będą otwarte zapisy. Zajęcia odbywać się będą w grupach 
wieloosobowych. Kosztorys przewiduje szacunkową ilość osób 
uczestniczących w warsztatach.

Rodzinny piknik oraz 
bieg z Ekonomikiem.

69 000,00 Dwudniowa impreza cykliczna organizowana przez "Ekonomik" składa 
się z dwóch części: pikniku oraz biegu z "Ekonomikiem".

Szachy! I wszystko w 
Słupsku latem gra 18 000,00

Letnia Akademia Szachowa, to propozycja spędzenia wolnego czasu 
dla dzieci, młodzieży ich rodziców, dziadków jak również osób 
samotnych i z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zadania w 
centrum miasta, w miejscach w których samorząd postawił stoły z 
szachownicami, zostaną przeprowadzone cykliczne (cztery: maj, 
czerwiec, lipiec, sierpień) spotkania szachowe. Odbędą się turnieje i 
symultany oraz pokazowe lekcje szachów. Będzie mógł w nich 
uczestniczyć każdy chętny. Zadanie ma charakter ogólnomiejski, 
skierowane jest do mieszkańców miasta, z uwzględnieniem wszystkich 
grup odbiorców - od dzieci, młodzież po seniorów, z uwzględnieniem 
osób z niepełnosprawnościami. Spotkania będą odbywały się w 
otwartej przestrzeni miejskiej przy udziale wykwalifikowanego 
instruktora szachowego. Celem jest wykorzystanie miejskiej 
infrastruktury i popularyzacja w Słupsku gry w szachy. Wydarzenie 
odbędzie się w czterech lokalizacjach, jednej w każdym miesiącu: Park 
przy ul. Jaracza, plac przed Domem Sąsiedzkim Ogrodowa,  Wyspa 
Młyńska w PKiW oraz skwer przy Tuwima obok ratusza.
Po zrealizowaniu zadania sprzęt zostanie przekazany do Sportowej 
Szkoły przy ul. Zaborowskiej w której działać będzie kółko szachowe. 
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GARDEN PARTY U 
KAROLA 8 - cykl 
letnich koncertów w 
Parku im. Waldorffa

66 678,00

Będzie to ósma edycja projektu, który przewiduje organizację 
dziewięciu  letnich koncertów kameralnych przed pomnikiem Karola 
Szymanowskiego, w  Parku im. Jerzego Waldorffa. Koncerty będą 
odbywać się w lipcu i sierpniu, w każde niedzielne południe. 
Wykonawcami ich będą, podobnie jak w latach ubiegłych, soliści i 
zespoły, przedstawiciele różnych stylów i gatunków muzycznych. 
Prezenterzy przybliżą słuchaczom twórczość i sylwetki artystów. Część 
publiczności wysłucha muzyki, zasiadając na zakupionych w 
poprzednich edycjach plastikowych krzesełkach, inni, siedząc na trawie 
lub przyniesionych siedziskach. Obsługa koncertów składać się będzie 
z  pracowników technicznych i realizatora dźwięku. Miejsce, w którym 
będą występować artyści zostanie osłonięte impregnowanymi, 
płóciennymi żaglami, zakupionymi w bieżącym roku, czyli w 2022. W 
przypadku niepogody wydarzenia zostaną przeniesione do 
znajdującego się niedaleko budynku Filharmonii. Artyści spoza Słupska 
i regionu nocować będą w pokojach gościnnych Filharmonii. W 
promocji zadania pomocne będą materiały reklamowe w postaci ulotek, 
media społecznościowe oraz media lokalne.

Wakacje na 
Bulwarach

100 000,00

Zorganizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na nowo 
powstałych Bulwarach nad rzeką Słupią, aby aktywizować to miejsce i 
sprawić by stało się miejscem centro twórczym i miastotwórczym. 
Wykorzystanie potencjału zbudowanej infrastruktury daje zupełnie 
nowe, dotąd niemożliwe do realizacji możliwości. Bulwary nad Słupią 
swoim naturalnym kształtem powinny przyciągać do siebie wszystkich 
Słupszczan, a także stanowić łącznik międzypokoleniowej rozrywki oraz 
miejsce spotkań i integracji wszystkich mieszkańców. 

Naprawmy sobie 
miasto 18 500,00

W ramach zadania wykupiony zostanie dostęp do platformy 
pozwalającej zgłaszać zaobserwowane przez mieszkańców usterki. 
Przykładem takiej platformy jest www.naprawmyto.pl. Mieszkaniec, 
posiadający zainstalowaną aplikację w telefonie komórkowym, widząc 
np. dziurę w drodze, uszkodzony znak, dzikie wysypisko śmieci, itp., 
będzie mógł przy pomocy telefonu zrobić zdjęcie, opisać krótko 
problem i zgłosić taki alert. System przyjmie alert, oznaczy go na mapie 
i prześle do odpowiedzialnego za usunięcie problemu wydziału lub 
zarządcy obiektu. Gdy problem zostanie usunięty, odpowiedzialny 
urzędnik odnotuje to w systemie, co będzie miało odzwierciedlenie na 
stronie www alertów (jako wykonany) oraz zostanie wysłane 
powiadomienie dla zgłaszającego 
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Nocny Bieg 
Świętojański pod 
patronatem Jana 
Huruka

99 980,00

PROJEKT rekomendowany pozytywnie. To ciekawy 
pomysł oferujący oprócz oferty sportowej, ofertę 
jakościową, jakiej jeszcze w mieście nie było. 

Lato zaczyna się w Słupsku na sportowo, proponujemy aby powołać do 
życia nocny bieg, którego do tej pory w mieście i okolicach nie było. 
"Nocny Bieg Świętojański" (25 czerwca), start i meta tego biegu będzie 
umiejscowiona na bulwarach, żeby zaprezentować mieszkańcom 
doskonała iluminację świetlną oraz nocny potencjał właśnie tego 
miejsca. Nocny Bieg Świętojański (10 KM) będzie pierwszą tego typu 
impreza sportowa w regionie, co na pewno przysporzy wielu fanów i 
entuzjastów sportowego trybu życia z okolicy, całość trasy biegu nie 
wykroczy poza ścisłe centrum Słupska, zahaczając między innymi o 
Stawek Łabędzi i Ratusz. Całość imprezy dopełnią iluminację i 
profesjonalna infrastruktura imprez sportowych. Główny bieg poprzedzi 
trasa o krótszym dystansie dla dzieci i młodzieży (Parada Trzech 
Mostów), które odbędą się w przestrzeni Bulwarów Słupskich. Aby nie 
wykluczać miłośników Nordic Walkingu przygotowaliśmy dla nich 
pięciokilometrową trasę z metą i startem również na Bulwarach. Udział 
w wydarzeniu będzie bezpłatny dla mieszkańców Słupska.

Zręcznościaki - 
zajęcia sportowe z 
elementami gier 
zespołowych na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Słupsku

19 160,00

Zręcznościaki to cykl zajęć sportowych, ogólnorozwojowych z 
elementami gier zespołowych skierowany do dzieci w wieku od 7 do 14 
lat. Zajęcia będą miały charakter ogólnomiejski. W zadaniu może brać 
udział każdy mieszkaniec miasta w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia będą 
prowadzone w grupach podzielonych ze względu na wiek. Jedna grupa 
dzieci klas I – III oraz 2 grupy dzieci z klas IV – VIII. Uczniowie będą 
uczestniczyli w 1 godzinie zajęć tygodniowo w cyklach : luty – maj 
2023r. oraz wrzesień – grudzień 2023r.  Treningi odbywać będą się na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Łącznie odbędzie się 96 godzin zajęć 
sportowych, w których weźmie udział 120 dzieci.

Matematyczne smaki 
- warsztaty kulinarne 
z elementami 
matematyki w Szkole 
Podstawowej nr 1 w 
Słupsku

17 200,00

Projekt zakłada cykl warsztatów kulinarnych  z elementami matematyki 
dla dzieci w wieku 7 - 14 lat prowadzony w dwóch grupach wiekowych 
(1 grupa dzieci klas I - III oraz 1 grupa dzieci klas IV - VIII). Warsztaty 
odbywać się  będą dla każdej grupy 2 razy w miesiącu (co drugi 
tydzień) w wymiarze 2h tygodniowo w młodszej grupie i 3h tygodniowo 
w starszej grupie. Łącznie odbędzie się 10h zajęć miesięcznie w 
cyklach luty - maj 2022r i wrzesień - grudzień 2022r, czyli 80 godzin 
zajęć. Zajęcia odbywać się będą w pracowni w Szkole Podstawowej nr 
1 w Słupsku. Celem warsztatów jest kształtowanie kulinarnych 
zainteresowań u dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego 
odżywiania oraz kształcenie kompetencji matematycznych poprzez 
zastosowanie matematyki w praktyce. Zajęcia obejmować będą  
przygotowanie potraw i ich wyeksponowanie oraz najważniejsze 
zagadnienia z zakresu organizacji i higieny żywienia. W czasie zajęć 
poruszane są także takie tematy jak wartości odżywcze produktów 
spożywczych,  jadłospis nastolatka, zdrowe odżywianie, zasady BHP w 
kuchni. Uczniowie będą w praktyce rozwijać umiejętności 
matematyczne poprzez odmierzanie, przeliczanie jednostek, 
posługiwanie się miarami, wykorzystywanie instrukcji wykonania.
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PIKNIK RODZINNY - 
RAZEM WESELEJ 31 800,00

Planowany PIKNIK RODZINNY to kontynuacja organizowanego od 
wielu lat, przez Szkołę Podstawową nr 6 w Słupsku, wydarzenia 
kulturalno – sportowego, które jest pozytywnie odbierane przez całą 
społeczność szkolną oraz lokalną i zawsze przyciąga tłumy 
uczestników. Impreza ta dostarczy nie tylko wielu wrażeń artystycznych 
i rekreacyjnych uczniom naszej szkoły, ale znacząco wpłynie na 
pogłębienie integracji i więzi między mieszkańcami dzielnicy. Obecnie 
jej dodatkowym i bardzo istotnym elementem jest aspekt włączenia w 
społeczność lokalną rodzin uchodźców z Ukrainy. Chcemy budować 
pozytywne wzorce wzajemnych relacji miedzyludzkich, a także stworzyć 
możliwość spędzania wspólnie wolnego czasu na świeżym powietrzu w 
kreatywny sposób.

Rzeka pełna 
dźwięków, czyli 
Bulwarowy clubbing.

61 000,00

Zadanie obejmuje organizację cyklu 8 letnich spotkań z muzyką 
klubową na Bulwarach. Spotkania muzyczne odbywać się będą w letnie 
piątki (lipiec - sierpień 2023 r.) w godzinach 18:00 do 22:00 (około 4 
godz. każde). Muzyka klubowa to muzyka elektroniczna miksowana na 
żywo będąca połączeniem różnych stylów muzycznych. Główne nurty 
muzyczne to lounge, beach house, deep house, nu disco, chillwave, 
techno, minimal, drum&bass, dubstep, funk oraz big beat. Muzyka 
prezentowana będzie przez popularnych DJ-ów, pasjonatów i 
profesjonalistów. Spotkania będą odbywały się z wykorzystaniem 
istniejącego ukształtowania przestrzeni bulwarów bez montażu 
dodatkowej sceny. Do realizacji zadanie zostanie wyłoniony 
operator/wykonawca, który zajmie się kompleksowo organizacją 
wydarzeń we współpracy ze słupskimi instytucjami kultury. Realizacja 
zadania będzie również okazją do wypromowania lokalnych „młodych” 
twórców muzycznych.

Lekkoatletyka łączy 
pokolenia 64 300,00

Całoroczny cykl imprez lekkoatletycznych dla różnych grup 
społecznych. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały:GP 
Słupska w biegach młodzieżowych : 4 starty w różnych cz. miasta 
Lasek Północny, Lasek Południowy, Park Kultury i Wypoczynku. W 
ramach GP także 2 Rodzinne biegi przełajowe (wiosna, 
jesień),wiosenno - jesienne Czwartki lekkoatletyczne (8 startów), 
Halowe zawody lekkoatletyczne ( 2 starty) oraz Rodzinny Festyn 
lekkoatletyczny na podsumowanie projektu.
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Festiwal "Jazz in 
Sight" 65 200,00

Festiwal "Jazz in Sight" (ang. jazz w polu widzenia) ma być cyklem 
letnich, lipcowych działań poświęconych jazzowi nowoczesnemu. 
Realizowany będzie w formie trzydniowego interdyscyplinarnego 
festiwalu, z podstawową aktywnością przeniesioną w przestrzeń 
miejską. W ramach zadania  zrealizowanych zostanie 7 koncertów (w 
tym gwiazdy festiwalu) z szeregiem dodatkowych imprez 
towarzyszących. Koncerty będą łączyły muzykę ambitną, a 
równocześnie "do słuchania". Do Słupska zostaną zaproszone zespoły 
doświadczone, utytułowane i z wyrobioną marką, jednak wciąż 
brzmiące świeżo, trafiające zwłaszcza do młodszej publiczności, 
szukającej odpowiedniej oferty, wykraczającej poza dość hermetyczne 
propozycje słupskich instytucji kultury .Obecnie brane są pod uwagę 
grupy, takie jak: Gwiazda festiwalu - Tsigunz Fanfara Avantura to 
niespotykana w Polsce formuła bałkańskiej orkiestry dętej, dzięki której 
muzycy realizują własną, oryginalną wizję muzyki. „Ogniowe strzelby 
współczesnej cyganistyki, kolekcjonerzy pol-muzowkich przydęć, 
szybcy i niebezpieczni królowie turbo groovu, cyniczni romantycy na 
granicy fałszu, po prostu tygrysy surowego brzmienia nu-gypsy!” – tak 
piszą o sobie artyści. Muzycy decetu współtworzą wiele innych 
projektów, m. in. Zespół Koń, Cukier, Jakub Królikowski Organic 
Techno, Karpiński Fetler Królikowski, Polmuz, Dizzy Boys Brass Band, 
wszystkie je mamy nadzieję zaprezentować w ramach Jazz In Sight 
2023. 
Przy niemożności skoordynowania terminów dopuszczany jest udział 
innych artystów wykonujących muzykę podobną stylistycznie.

Poznajemy jak 
zmienia się Miasto 
Słupsk 

40 000,00

Organizacja 3 wycieczek rowerowych po Mieście Słupsk podczas tych 
wycieczek zobaczymy zmiany jakie zaszły w naszym mieście w 
ostatnich latach: Bulwary, Kliny Zieleni, Rewitalizacja, Muzea, Parki, 
place zabaw itd.
W ramach zadania planuje się wydanie folderu wraz z oznakowaniem 
tras

I Run Słupsk- Grand 
Prix Słupska biegów 
przełajowych i 
ulicznych 

50 000,00

I’RUN SŁUPSK :  Grand Prix Słupska w biegach ulicznych i 
przełajowych to cykl dwóch imprez biegowych dla mieszkańców 
Słupska i regionu. Podczas biegów do sprawnego przeprowadzenia 
imprez wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu z 
wykorzystaniem chipów. Uczestnicy biegów głównych otrzymają na 
mecie pamiątkowe medale. Na mecie wszystkich biegów na 
zawodników czekać będą napoje oraz poczęstunek. Imprezy wymagają 
ponadto: zorganizowania biura zawodów, wyznaczenia i 
zabezpieczenia trasy, zorganizowania punktów nawodnienia na 
biegach 10km i dłuższych, zapewnienia  zabezpieczenia medycznego 
oraz w przypadku wykorzystania dróg publicznych zorganizowania 
asysty policji.

Mogę wszystko -
amatorski turniej 
MMA w Słupsku

34 499,00 PROJEKT zarekomendowany pozytywnie. To 
wzbogacenie imprezowej oferty miasta o 
wydarzenie w bardzo popularnej ostatnio 
dyscyplinie sportu. 

W ramach zadania odbędzie się amatorski turniej MMA, w których 
wezmą udział przedstawiciele pomorskich klubów MMA ( zawodniczki i 
zawodnicy ), około 100 osób, w wieku powyżej 16 lat. 
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Odważna i zdrowa na 
obcasach - zajęcia 
sportowe i warsztaty 
dietetyczne dla kobiet

24 000,00
Wniosek zaopiniowany pozytywnie. Projekt jest 
powtórzeniem pomysłu z zeszłego roku, w 
podobnych realiach cenowych. To interesująca 
oferta dla pań rozwijająca mentalnie i fizycznie 
poczucie własnej wartości. 

Zadanie zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów . Dodatkowo odbędą 
się warsztaty dietetyczne , na których Słupszczanki będą mogły 
skorzystać ze wskazówek dietetyka, dotyczących odpowiedniego 
odżywiania i zmian nawyków żywieniowych. 

Modernizacja placu 
zabaw dla dzieci przy 
szkole nr 8 w Słupsku

170 000,00

Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego 
ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 
polegająca na wymianie istniejących urządzeń zabawowych na nowe. 
Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci w różnym przedziale 
wiekowym. Ma być miejscem, które będzie odpowiedzią na potrzeby 
społeczności szkolnej oraz mieszkańców południowo-zachodniej części 
miasta.

Kolorowe podwórko 
przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w 
Słupsku - etap 
pierwszy.

170 000,00

W ramach realizacji zadania planuje się poprawę infrastruktury przy 
Szkole Podstawowej nr 1 poprzez wymianę nawierzchni drogi 
przeciwpożarowej na części posesji pomiędzy mini parkiem szkolnym 
ze strefą relaksu  a budynkiem szkoły. Nawierzchnia stanowić będzie 
Kolorowe Podwórko z grami podwórkowymi z masy termoplastycznej. 
Teren objęty działaniem wynosi łącznie 1200 m2, inwestycja zostanie 
podziela na dwa etapy. Etap pierwszy obejmie 800 m2 nawierzchni.

169 600,00

Projekt obejmuje utworzenie: dwóch sal lekcyjnych na świeżym 
powietrzu, sceny do pokazów przedstawień teatralnych, sad, trakt 
wypoczynkowy z ławkami i zielenią. Projekt będzie zrealizowany od 
strony zachodniej za salą gimnastyczną. Teren będzie ogólnodostępny 
dla mieszkańców osiedla. Miejsce obecnie jest monitorowane przez 
system kamer. Przestrzeń około 600-800 m2 ogrodzona z furtką. 
Realizacja będzie składała się z zadaszonej sceny wraz z miejscem na 
leżaki oraz ławkami dla widowni. Dwie sale lekcyjne wyposażone w 
ławki ze stołami oraz tablicą. Pomiędzy sceną, wiatami – salami 
lekcyjnymi, będzie znajdował się trakt pieszy z roślinnością, oraz 
ławkami. Dookoła realizacji planowany jest sad owocowy. Część 
drzewek już posadowiona. Obiekt będzie kameralny, podzielony na trzy 
strefy, przeznaczony dla uczniów naszej szkoły i przedszkola, 
mieszkańców osiedla (w tym seniorzy, osoby niepełnosprawne). W 
wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępna przestrzeń 
umożliwiająca prowadzenie na łonie natury rozmaitych aktywności 
społecznych w trakcie zajęć w szkole jak i w czasie ferii zimowych i 
letnich.
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Rozbudowa 
kompleksu 
sportowego Zespołu 
Szkół Ekonomicznych 

170 000,00

Przedmiotem zadania jest rozbudowa kompleksu sportowego Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Słupsku, polegająca na wykonaniu bieżni 
lekkoatletycznej wraz ze skocznia do skoku w dal oraz budowa siłowni 
zewnętrznej (7 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni 
trawiastej z podłączeniem kamery do systemu monitoringu szkoły, w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym. Zakres 
obejmuje: budowę bieżni 4-torowej o całkowitej długości 70m (długość 
pomiędzy startem a metą wynoszącą 60m), strefa przed linią startu 3m, 
strefa wybiegu 7m. Szerokość pojedynczego toru 1,25m rozgraniczony 
liniami – farbą poliuretanową przeznaczoną do nawierzchni 
syntetycznych. Jeden z torów bieżni zaprojektowany jako rozbieg do 
skoku w dal zakończony piaskownicą o wymiarach 3,75x9m z 
epoksydową laminowaną belką odbicia o wymiarach 10x34x125 cm, 
którą należy umieścić w odległości 1m od zeskoczni. Jako wyposażenie 
należy zapewnić 4 przenośne bloki startowe. Budowę siłowni 
zewnętrznej z 7 stanowiskami do ćwiczeń wraz z wykonaniem 
nawierzchni trawiastej.   Montaż kamery zewnętrznej i podłączenie jej 
do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego szkoły.

Wiata rowerowa do 
naprawy i 
przechowywania 
rowerów.

124 500,00

Wiata rowerowa powinna mieć zadaszenie oraz osłonkę (ściankę) z 
trzech stron, natomiast z przodu powinna być zamykana bramka. 
Powinna również posiadać stojaki (na minimum 10 rowerów), do 
których można przymocować rowery i hulajnogi. Dodatkowym atutem 
wiaty byłoby umieszczenie tzw. stacji naprawczej (tuż obok wiaty) w 
celu sprawdzenia stanu technicznego swojego roweru. Wymiary wiaty 
rowerowej to około: 400cm × 700cm × 200cm (wysokość).

STREFA GIER I 
ZABAW Z 
ZAKĄTKIEM 
ROŚLINNYM.

170 000,00

Strefa gier i zabaw z zakątkiem roślinnym, w której skład wchodzą:
*huśtawki, których celem będzie uspokajanie przebodźcowanych 
umysłów i pozytywnie wpłynie na rozwój intelektualny i fizyczny 
młodego człowieka
* zakątek roślinny wraz z chodnikiem, który będzie dojściem do 
wcześniej zaplanowanego boiska dla najmłodszych wykonany z 
polbruku o długości 21 m, *wykonanie nasadzeń po obu stronach 
chodnika z traw ozdobnych i kwiatów miododajnych (jeżówki, rozplenicy 
japońskiej, lawendy), ławki do siedzenia (4 sztuki)

Fotowoltaika dla SP3 
– darmowa, 
ekologiczna energia 
ze słońca

129 500,00

Projekt zakłada zamontowanie 65 paneli fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 29,9 kWp w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Banacha 5. 
Realizacja projektu  będzie miała wymierny skutek finansowy dla 
całego Miasta - pomimo początkowo poniesionych nakładów, z czasem 
wydatki zwrócą się w postaci niskich rachunków za energię elektryczną 
(w ostatnim czasie energia podrożała o ponad 30%), a więc będą 
istotnym odciążeniem dla finansów Miasta.  Z drugiej strony będzie 
działaniem edukacyjnym, bo uczniowie będą mogli widzieć korzyści 
płynące z proekologicznego sposobu wytwarzania energii.
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RAZ I DWA... 
NIEZAPOMINAJKA 
PLAC ZABAW MA

170 000,00

W ramach powyższego projektu przewiduje się wyposażenie placu w 
nowoczesne, bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia, a także 
ławki i kosze na śmieci, meble ogrodowe. Plac zabaw zakładać będzie 
zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie, ale również 
poprawie kondycji fizycznej u dzieci. Dzięki pozyskanym środkom z 
Budżetu Obywatelskiego powstanie niezwykłe, nienudzące się miejsce, 
które wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną 
zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i 
kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. 

Park rekreacyjny dla 
najmłodszych

170 000,00
W ramach zadania planuje się wykonanie małego bezpiecznego placu 
rekreacyjnego dla najmłodszych
planowane jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej o wymiarach około 
8x14 m 
plac pełniłby rolę boiska do gry w dwa ognie, mini piłkę nożną itp.

Budowa strefy 
rekreacyjno- 
sportowej. Park street 
workout.

170 000,00
W ramach zadania planujemy zagospodarować przestrzeń, która 
znajduje się przy szkole podstawowej nr 9., wyposażyć ją w 
nowoczesny plac zabaw, z bezpiecznymi urządzeniami zabawowymi 
dla dzieci młodszych, torem przeszkód dla dzieci starszych, 
urządzeniami street workout dla młodzieży.

Zagospodarowanie 
terenu przy II Liceum 
Ogólnokształcącym 
im. Adama 
Mickiewicza w 
Słupsku 

62 790,00 Budowa wiaty rowerowej na 21 stanowisk rowerowych oraz 10 
stanowisk na hulajnogi. Wiata zadaszona z utwardzonym podłożem, 
ławki kwietne oraz montaż koszów na odpady. Wiata zlokalizowana na 
terenie parkingu przed szkołą.

Integracyjny Plac 
Zabaw przy 
Przedszkolu 
Miejskich nr 31 
„ Bajkowa Kraina” w 
Słupsku 

170 000,00

Projekt Integracyjnego Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 31 
„Bajkowa Kraina” w Słupsku zakłada wyposażenie swojego 
przestrzennego terenu w takie zestawy jak: Zestaw zabawowy - który 
przystosowany jest dla dzieci w wieku  ruchome po linach, mostek. 
Wyposażony jest w daszki o przyjaznym kształcie i kolorach. 
przedszkolnym i szkolnym. Główne elementy to dwie wieże, schodki, 
posiada też trzy zjeżdżalnie i przejście  tubowe, przejście ruchome po 
linach, mostek. 

Budowa i 
wyposażenie placu 
zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 11 w 
Słupsku 

170 000,00

Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną (mineralna i piasek). 
Wokół placu zabaw zaplanowane jest oświetlenie oraz ogrodzenie z 
siatki stalowej powlekanej do wysokości 1,5 metra z dwoma furtkami 
samozamykającymi. 
Na terenie placu zabaw znajdować się będą:
- elementy zabaw: domek z tarasem, bujak, równoważnia, zestaw 
huśtawek, zjeżdżalnia, zestaw duży, karuzela obrotowa, regulamin 
placu zabaw.
- elementy małej architektury: betonowe kosze na śmieci, ławki z 
oparciem,
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