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Opis zadania

1 OGÓL
Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko 
w Parku im. Józefa Trendla

  1 000 000    

Powstanie atrakcyjnego miejsca na obrzeżach miasta Słupska, pełniące funkcje rekreacyjne, służące organizacji 
imprez integracyjnych dla mieszkańców, zlokalizowane przy akwenie wodnym, które w okresie letnim staje się 
kąpieliskiem miejskim. Obecnie teren jest zaniedbany, brakuje infrastruktury umożliwiającej aktywny wypoczynek. 
Zakłada się usytuowanie urządzeń wypoczynkowych typu leżaki, ławostoły, zadaszone wiaty umożliwiające 
spędzanie wolnego czasu  w formie pikników na łonie natury. Dla najmłodszych planuje się wyposażenie obiektu w 
urządzenia zabawowe z naturalnych materiałów, „wandaloodporne” i całoroczne. Uporządkowanie drogi dojazdowej, 
stworzenie większej liczby miejsc parkingowych i miejsc postojowych dla rowerów. W celu poprawy jakości pracy 
obsługi ratowniczej na terenie kąpieliska miejskiego, obiekt wyposażony zostanie w zaplecze techniczne 
umożliwiające przechowywanie sprzętu ratowniczego. Ze względu na usytuowanie obiektu i jego oddalenie od 
centrum miasta, w trosce o dbałość planowanego zamierzenia inwestycyjnego i bezpieczeństwo korzystających  
istotne jest zaplanowanie systemu monitoringu miejskiego.

2 OGÓL Kliny Zieleni na Zatorzu etap I      730 500    

Zagospodarowanie części działki 1270/3 obr. 9 oraz działki nr 637/2 obr. 9 zgodnie z wcześniej wykonaną 
dokumentacją w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019 pn. „Kliny Zieleni na Zatorzu – ogrody sensoryczne”. 
Planuje się ponadto wykonanie dokumentacji technicznej dla ciągu zlokalizowanego na działce nr 1270/2 obr. 9.

3 LOK
Aktywnie Drogą Książęcą Drogą Św. 
Jakuba  - OKRĘG I

     350 000    
Udrożnienie ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 43 obr. 10 - tzw. Droga Książęca (szlak rowerowy), droga Św 
Jakuba szlak pieszo-rowerowy.

4 LOK
II etap Parku przy ul. Riedla oraz VIII 
etap Parku Witkacego (okręg 1) - 
OKRĘG I

     350 000    

Park im. Witkacego: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pozostałej części parku wraz z zadaszoną 
sceną plenerową o wym. ok 9x6 m, na której w przyszłości będzie można organizować imprezy lokalne oraz występy, 
eventy itp. 
Park im. Riedla: Wykonanie drugiej części zagospodarowania terenu,  który realizowany był w ramach SBO 2021, w 
skład którego wchodził m.in. plac zabaw. Na kolejnej części terenu zgodnie z dokumentacją pojawi się wiata 
drewniana, ławostoły, ławki i hamaki, powstaną ciągi piesze o zróżnicowanych nawierzchniach (bitumicznej, z kostki 
betonowej, żwirowej), zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów.
Dodatkowo wychodząc oczekiwaniom mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu 
planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu znajdującego się po drugiej stronie ul. Riedla, który 
w chwili obecnej jest zaniedbany. 

W tej części parku utworzone zostałoby miejsce do street workout (czyli kalisteniką, która polega na treningu z masą 
własnego ciała) oraz siłownią zewnętrzną, które cieszą się dużą popularnością w innych parkach słupskich 
(zwłaszcza w pandemii, kiedy nie zawsze jest możliwość skorzystania a klubów fitness czy siłowni). Ponadto 
nasadzenia nowych drzew, krzewów i roślin utworzyłyby zieloną przestrzeń przyjazna mieszkańcom. Cały kompleks 
mógłby w przyszłości zostać powiększony o dodatkowe elementy tak, aby stworzyć centrum rekreacyjne Dzielnicy 
Zachód.

Zadania zakwalifikowane do głosowania w SBO 2022 



5 LOK
Bezpiecznie i przyjemnie na Zatorzu  - 
OKRĘG II

     349 000    

Wykonanie bezpiecznego, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z budową odcinka chodnika na działce nr 7/52 
obr. 9, montaż progu spowalniającego sinusoidalnego na ciągu pieszo-jezdnym działka 174/2 obr. 9, częściowe 
wyrównanie płyt YOMBO (wymiana zniszczonych płyt wraz z wymianą kruszywa pomiędzy płytami w celu stworzenia 
przyjaznej nawierzchni dla ruchu rowerowego, hulajnóg).
Nasadzenia drzew (sosna) w miejscach ubytków po świerkach dz. 174/2 obr. 9, inne nasadzenia ozdobne typu. 
jarzębina itp. 

6 LOK
Rewitalizacja Zygmunta Augusta, 
budowa ekologicznego parkingu przy 
ul. Zygmunta Augusta  - OKRĘG II

     350 000    

Stworzenie ekologicznego parkingu za budynkiem przy ulicy Zygmunta Augusta 74

7 LOK
Bezpieczne przejście dla uczniów przy 
ul. Deotymy - OKRĘG III

     142 900    

Wybudowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją pieszych. Pieszy podchodząc do przejścia wciska 
przycisk umieszczony na masztach sygnalizacyjnych. Taki rodzaj sygnalizacji nie będzie niepotrzebnie zatrzymywał 
ruchu, a jedynie umożliwiał pieszym bezpieczne przejście przez jezdnię. Dodatkowo proponujemy wykonanie 
piktogramów termoplastycznych na jezdni określających ograniczenie prędkości do 40 km/godz.

8 LOK
Przez Zielone Serce Pomorza ulicą 
Starzyńskiego - OKRĘG III

     200 000    

Wykonanie bezpiecznego przejazdu rowerowego z Wojska Polskiego do ul. Starzyńskiego (dokumentacja) 
zagospodarowanie terenu przy informacji turystycznej - stojaki rowerowe, tablica informacyjna, drogowskazy,
zagospodarowanie ul. Starzyńskiego w kwietniki, słupki blokujące.
Lokalizacja: Wojska Polskiego dz. 491/12 obr 6, rondo Jedności Narodowej dz. 612/12 obr. 6,
Starzyńskiego dz. 628 obr. 6

9 LOK
Budowa drogi rowerowej przy ul. 
Garncarskiej  - OKRĘG IV

     350 000    

Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Garncarskiej, od ul. Wiejskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z przejazdami 
rowerowymi 0 cm

10 LOK

Szybko, wygodnie, bezpiecznie - 
budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniach ulic Kaszubskiej-
Łotewskiej oraz Kaszubskiej-
Norweskiej - OKRĘG IV

     350 000    

Budowa sygnalizacji świetlnej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego, sygnalizacja świetlna ma być 
umiejscowiona na skrzyżowaniach ulic: Łotewskiej-Kaszubskiej oraz Norweskiej-Kaszubskiej,  sygnalizatory świetlne 
będą się znajdować na ulicy Kaszubskiej przed skrzyżowaniami z ulicami Norweską i Łotewską  w kierunku gminy 
Słupsk oraz na ulicy Kaszubskiej przed skrzyżowaniami z ulicami Norweską i Łotewską w kierunku od gminy Słupsk, 
dodatkowo sygnalizatory świetlne mają znajdować się na ulicach Łotewskiej oraz Norweskiej,  przed wjazdem na 
ulicę Kaszubską, po prawej stronie, sygnalizacja ma być akomodacyjna, przy sygnalizatorach na ulicach Norweskiej 
oraz Łotewskiej, mają być zamontowane kamery do wykrywania pojazdów.

11 SZK
Budowa i wyposażenie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 11 w 
Słupsku

     150 000    

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. Plac zabaw będzie posiadał monitoring rejestrowany 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, stojak na rowery,
- nasadzenia krzewów wokół placu zabaw na szerokość 0,5m z pełną zaprawą i trawnikiem, oraz drzewa iglaste.
Po przekształceniu Gimnazjum nr 5 na Szkołę Podstawową nr 11 powstało zapotrzebowanie na budowę placu zabaw 
dla dzieci najmłodszych klas szkoły, ponieważ na terenie placówki i w najbliższej okolicy miejsca do zabawy dla 
dzieci nie ma.



12 SZK Budowa otwartej siłowni zewnętrznej        24 600    

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym na terenie SP9.  W ramach projektu przewiduje się 
montaż 7 urządzeń do ćwiczeń. Siłownia może stać się miejscem spotkań, integracji czy treningu. Wspomoże i 
wzbogaci ofertę ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego uczniów. Usytuowanie siłowni obok placu zabaw nie 
jest  przypadkowe. Ma zachęcić rodziców do ruchu. Kiedy dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli zamiast siedzieć na 
ławce, mogą zadbać o sylwetkę. Nawet niewielki wysiłek fizyczny wpłynie pozytywnie na lepszy stan zdrowia i 
poprawę układu krążenia. Korzystając z siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną i odporność oraz poprawić 
koordynację ruchową. Ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści, niż wewnątrz zamkniętego 
pomieszczenia. Lepiej dotleniony organizm jest bardziej wytrzymały i szybciej redukuje tkankę tłuszczową. Trening 
siłowy na dworze redukuje stres. Wpływa na to obecność koloru zielonego, który uspokaja  i łagodzi nerwy. Dobrze 
wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą mieć również formę rehabilitacji. 

Ćwiczenia na biegaczu i wioślarzu  doskonale wzmacniają i rozwijają wszystkie mięśnie nóg i pasa biodrowego, 
zwiększają ruchomość stawów, uelastyczniają i rozciągają ścięgna kończyn dolnych, twister wzmocni kondycję, a na 
ławce można poprawić prawidłową postawę ciała. Osoby starsze, które nie mogą uprawiać sportów, ćwicząc w 
siłowniach plenerowych mogą poprawić kondycję stawów, mięśni i całego ciała.

13 SZK
Budowa placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną 

     150 000    

Utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej ma służyć uczniom uczącym się w Zespole Szkół Sportowych w 
skład którego wchodzą: Sportowa Szkoła Podstawowa w Słupsku i IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Słupsku) oraz mieszkańcom z pobliskich osiedli. Dzieci i młodzież ucząca się. Młodzież 
ucząca się w szkole będzie wykorzystywać urządzenia sportowe w ramach zajęć wychowania fizycznego. Tradycyjne 
urządzenia zabawowe stanowić będą nieodzowny element placu. Siłownia zewnętrzna zapewni treningi 
ogólnorozwojowe dla partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała uczniom i wszystkim korzystającym.

14 SZK
Modernizacja placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

     150 000    

W ramach zadania ma zostać wykonana modernizacja istniejącego placu zabaw polegająca na wymianie urządzeń 
zabawowych na nowe oraz poprawie jakości nawierzchni bezpiecznej. Modernizacja placu zabaw ściśle 
koresponduje z rosnącymi potrzebami społeczności lokalnej i szkolnej dotyczącymi zaspakajaniu potrzeb 
wypoczynku na świeżym powietrzu, rekreacji oraz integracji i zapewnia możliwość ich realizacji w najbliższym 
otoczeniu. W związku z lokalizacją szkoły w części miasta, w której istnieją ograniczone możliwości tworzenia 
wielkopowierzchniowych stref zielonych, stworzenie takiego miejsca jest uzasadnione i niezwykle potrzebne. Plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 stworzy możliwość integracji lokalnej i szkolnej poprzez swoją 
ogólnodostępność i przyjazny charakter.

15 SZK OCR & NINJA Park „Elektryk”      150 000    

Konstrukcja OCR pozwala na wszechstronny rozwój i wytrenowanie parametrów wydolnościowych, siłowych oraz 
gimnastycznych. Jest stworzona dla ludzi, którzy lubią wyzwania, nie ogranicza wiekowo. Konstrukcje, które wejdą w 
skład Parku OCR& NINJA „Elektryk” dostosowane są zarówno dla młodzieży, dorosłych jak i seniorów, 
początkujących jak i zaawansowanych sportowców. Inwestycja ta będzie kolejnym elementem całego kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Koszalińskiej. W ramach zadania przewiduje się postawienie: Wielofunkcyjnej 
konstrukcji Combo OCR Pro 4,5x9 V1 • Ścianki prostej 2,7 m • Równoważni łamanej • Poręczy z drążkami (street 
workout) W zadaniu przewidziany jest również montaż monitoringu całego kompleksu sportowo – rekreacyjnego. 
Lokalizacja obiektu, który przylega bezpośrednio do ulicy Szczecińskiej i Koszalińskiej, umożliwia łatwy dostęp 
zorganizowanym grupom (młodzież z Zespołu Szkół „Elektryk”, Bursy Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu 
Szkół Informatycznych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Ochotniczego Hufca Pracy, dzieci z okolicznych szkół 
podstawowych.



16 SZK
Plac rekreacyjny przy SP 4 ul. 
Leszczyńskiego

     150 000    

Uruchomienie małego, bezpiecznego placu rekreacyjnego dla najmłodszych. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
bezpiecznej o wymiarach ok. 8x14m wraz z ogrodzeniem. Plac pełniący rolę boiska do gry w dwa ognie, mini piłkę 
nożną, rzuty do kosza, gry w kometkę, ringo, badminton itp. Słupy do gry w koszykówkę będą zamontowane poza 
obrysem powierzchni poliuretanowej. Plac zostanie wygrodzony. 

17 SZK
Rodzinnie i aktywnie przy Szkole 
Podstawowej nr 1 

     150 000    

Modernizacja istniejącego placu zabaw polegająca na wymianie urządzeń zabawowych na nowe oraz na poprawie 
jakości nawierzchni bezpiecznej.
W ramach zadania planuje się modernizację - poprawę infrastruktury i wymianę wyposażenia  placu  zabaw na 
posesji przy Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, na części posesji pomiędzy boiskiem 
wielofunkcyjnym a strefą relaksu i aktywności dla starszych mieszkańców rejonu. W ramach zadania wykonany 
zostanie demontaż zniszczonych urządzeń i nawierzchni placu, poprawa jakości obecnej nawierzchni bezpiecznej 
oraz montaż urządzeń zabawowych (wieże ze ślizgawkami, huśtawki, sprężynowce, zestawy zabawowe) oraz 
elementy małej architektury (np. ławki, kosz na śmieci).

18 SPOŁ Akademia Młodego Zapaśnika V        36 500    

Przeprowadzenie 10 godzin zegarowych zajęć dla przynajmniej dwóch grup wiekowych. 
- 5 godzin zajęć z zapasów,  - 3 godziny zajęcia brazylijskiego Jiu Jiutsu,  - 2 godziny zajęć z grupami z przedszkola 
lub klas szkoły podstawowej – w trakcie zajęć w szkołach. Na wykonawcy spoczywa obowiązek promocji oraz 
organizacji tych zajęć w placówkach oświatowych.
Przykładowo: 
Grupa najmłodszych od 4 do 7 lat – zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej – zajęcia gimnastyczne z 
elementami zapasów.
- Grupę może prowadzić instruktor sportu lub instruktor zapasów. 
Grupa dla starszych dzieci oraz młodzieży od 8 lat – zajęcia 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny – 2 razy w tygodniu 
zapasy i 2 razy zajęcia Jiu Jitsu.
Dodatkowo 2 godziny zajęć z klasą szkoły podstawowej lub grupy z przedszkola.
- Zajęcia zapasów musi prowadzić trener zapasów minimum klasy II, natomiast zajęcia Jiu Jitsu musi prowadzić 
osoba posiadająca minimum brązowy pas w Jiu Jitsu. 
W zależności od liczby uczestników w poszczególnych grupach, ich wieku oraz przygotowania fizycznego do zajęć 
dopuszcza się inny rozkład zajęć oraz inny podział na grupy z zachowaniem łącznego tygodniowego czasu zajęć.
 Termin prowadzenia zajęć – od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. oraz 01 września do 23 grudnia 2022 r. z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ( 8 miesięcy ).
Przeprowadzenie przynajmniej dwóch seminariów z zaproszonymi gośćmi – zawodnikami zapasów, brazylijskiego Jiu 
Jitsu lub graaplingu. Termin na seminaria obejmuje od 01 marca do 23 grudnia 2022 r.



19 SPOŁ
Bezpiecznie na obcasach - Kurs 
samoobrony dla kobiet

       12 500    

W ramach kursu przewidywane jest:
- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;
- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;
- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;
- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.
Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:
1. Rozpoznanie i unikanie niebezpieczeństwa
2. Ucieczkę
3. Taktykę
4. Techniki samoobrony

20 SPOŁ
Bo muzyka jest językiem 
wszechświata…

       52 600    

Zamierzamy zorganizować cykl koncertów i spotkań autorskich z artystami i/lub autorytetami dziennikarstwa 
muzycznego. W zamyśle miałyby to być osoby cieszące się rozpoznawalnością, popularnością, sympatią, znane z 
przygotowania warsztatowego, posługujące się nienaganną polszczyzną, doświadczeniem, czy fachowością w swojej 
dziedzinie. Innymi słowy znane, cenione autorytety, takie jak np. Katarzyna Nosowska, Wojciech Mann, Marek 
Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski. Ponieważ jest to propozycja dla Państwa - Mieszkańców naszego miasta - jeśli 
projekt spotka się z zainteresowaniem i dojdzie do skutku, wstęp na wydarzenia będzie bezpłatny.

21 SPOŁ
Garden Party u Karola - Letnie 
koncerty w parku Waldorffa

       56 150    

Organizacja 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 soliści i zespoły, reprezentujące różne style i gatunki muzyczne. Gospodarzami koncertów będą prezenterzy, 
którzy przybliżą słuchaczom twórczość i sylwetki artystów. Miejsce, w którym będą występować artyści zostanie 
osłonięte impregnowanym, płóciennym dachem. W razie niesprzyjającej pogody wydarzenia zostaną przeniesione do 
znajdującego się naprzeciwko parku budynku Filharmonii.W promocji zadania pomocne będą materiały reklamowe w 
postaci ulotek, media społecznościowe oraz media lokalne. Przewiduje się, że w projekcie łącznie uczestniczyć 
będzie około 4 500 słuchaczy.

22 SPOŁ
Kreatywny Słupszczanin - warsztaty 
dla dorosłych

       32 000    

Realizację warsztatów rękodzieła, których celem jest: poznanie różnych technik rękodzieła i tworzenie indywidualnych 
dzieł  z witrażu, ceramiki, materiałów tekstylnych, filcu, wełny, wosku mydła itp. Projekt ma na celu rozwijanie 
umiejętności manualnych i plastycznych uczestników oraz wymianę doświadczeń i dzielenie wspólnych pasji.  
Warsztaty realizowane będą w godzinach popołudniowych. Na każde warsztaty prowadzone będą otwarte zapisy. 



23 SPOŁ Lato na Nowobramskiej        98 000    

Zadanie zlokalizowane w centrum Miasta, na ulicy Nowobramskiej i ma na celu ożywienie kulturalne odbywającego 
się tam Jarmarku wakacyjnego, odwiedzanego przez wszystkich słupszczan. 
W ramach realizacji zadania Lato na Nowobramskiej zapewniona zostanie oferta kulturalno rozrywkowa na czas 
letni, w ramach zbudowanej na potrzeby projektu tzw Sceny Letniej wraz z nagłośnieniem i niezbędnymi elementami 
techniki. Każdy weekend lata, od połowy czerwca do końca sierpnia Jarmark będzie wspomagany nienagłośnieniem - 
muzyką w tle która doskonałe wpaja się w klimat miejskich aktywności.
Zadanie  dzielone jest na trzy etapy z finałowym koncertem na zakończenie lata. W czerwcu wydarzenia  będą 
dotyczyły eventów gastronomicznych, warsztatów kulinarnych itp.
Blok Czerwcowy Gotujemy na Nowobramskiej
11-12.06.2022 Miejskie śniadania na Nowobramskiej-cykl warsztatów o tematyce kuchni Fusion czyli kuchni 
autorskiej-połączenie słowińskich smaków z nowoczesnością  z wykorzystaniem potencjału słupskich kucharzy i 
restauratorów. 
18-19.06.2022 Kuchnia zero waste – czyli  8 wskazówek, jak nie marnować żywności.
 Warsztaty przepisy i porady wsparte lokalnymi szefami kuchni pod auspicjami jednej wybranej restauracji.
25-26.06.2022 Warsztaty Witamy Grilla – przepisy, zalewy (kiszonki z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych) 
oraz wszelkiego typu dodatki do potraw grillowych.
Zdrowie na talerzu -kuchnia wege sałaty sałatki wrapy wszytko  zdrowe warzywa wraz z lokalnymi producentami 
warzyw i owoców.

24 SPOŁ Lekkoatletyka łączy pokolenia        67 600    

Całoroczny cykl imprez lekkoatletycznych dla różnych grup społecznych. W ramach realizacji projektu zaplanowane 
zostały:
2 Rodzinne biegi przełajowe (wiosna, jesień), 
wiosenno - jesienne Czwartki Lekkoatletyczne (9 startów), halowe zawody lekkoatletyczne (3 starty) oraz Rodzinny 
Festyn lekkoatletyczny na podsumowanie projektu. 

25 SPOŁ
Let's Cepelin - Odlotowy Festiwal 
Radości

     100 000    

Dwudniowy festiwal miejski pełen atrakcji organizowany w 5 strefach (przykłady):
Strefa Ruchu - bieg po endorfiny, joga na trawniku, warsztaty śmiechu, bumper ball, warsztaty capoeiry
Strefa Muzyki - koncerty gwiazd takich jak Król, Mrozu, Kwiaty Jabłoni, Bitamina, Natalia Przybysz, Łąki Łan, 
Nosowska, Maria Peszek, Pablo Pavo, Lao Che, Podsiadło, Kartky, Kukon, Ralph Kaminski, Ostry (ostateczny wybór 
w zależności od dostępności artystów)
Strefa Smaku - warsztaty kulinarne, zlot foodtrucków
Strefa Słowa - standup'owy Hyde Park, warsztaty pisania, warsztaty vlogerów
Strefa ChillOut - warsztaty uważności, malowanie ciała, warsztaty przytulania i oddychania
Festiwal skierowany będzie głównie do młodych mieszkańców i gości, żeby zapełnić lukę w ofercie miasta.

26 SPOŁ OPEN SCHRON & HIP HOP JAM        54 320    

Zadanie „OPEN SCHRON & HIP HOP JAM” zostanie oparte na trzech spójnych ze sobą częściach:
1) Bezpłatne 6-miesięczne zajęcia nauki gry na instrumentach : gitara / gitara basowa / perkusja 
2) Realizacja zajęć warsztatowych / próby grup Hip Hop ( 2-3 osoby) z produkcji muzycznej z uwzględnieniem: zasad 
aranżacji utworu muzycznego, masteringu i pisania tekstu oraz obsługi sprzętu.
3) Warsztaty z mentorami autorytetami z branży muzycznej
4) OPEN JAM czyli koncert finałowy podsumowujący półroczny projekt.
Projekt „OPEN SCHRON & HIP HOP JAM” to przedsięwzięcie mające na celu danie impulsu dla już rozwijającej się 
MŁODEJ słupskiej sceny muzycznej. Działania wielu placówek miejskich zajmujących się kulturą pokazują, że 
młodzież mieszkająca w naszym mieście oczekuje zainteresowania ich sprawami, potrzebami, czym się interesują i 
jakiego środowiska potrzebują do umożliwienia im własnego rozwoju w  nowocześnie zarządzanym mieście. 



Projekt „OPEN SCHRON & HIP HOP JAM” w okresie trwającej pandemii covid 19 jest właśnie odpowiedzią i reakcją 
na aktualne potrzeby młodzieży poszukującej  możliwości tworzenia sztuki. Skierowany jest do wszystkich osób 
niezwiązanych  jeszcze zawodowo z branżą muzyczną ale interesujących się muzyką, chcących samemu tworzyć 
projekty muzyczne i wymieniać się zdobytymi doświadczeniami.

27 SPOŁ Piknik rodzinny i bieg z Ekonomikiem        33 000    

Dwudniowa impreza cykliczna organizowana przez "Ekonomik" składa się z dwóch części: pikniku  oraz biegu z 
"Ekonomikiem". Skierowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy cenią aktywne spędzanie czasu wolnego i 
zdrowy tryb życia. Jej program zawiera propozycje dla wszystkich grup wiekowych, które są otwarte na lokalną 
integrację. Jednym z celów imprezy będzie zaproponowanie słupszczanom ciekawych form organizowania czasu 
przeznaczonego na odpoczynek i rekreację z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Projekt skierowany jest do 
dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta Słupska. Podczas pikniku przewidziano zawody sportowe indywidualne i 
zespołowe, pokazy sprawnościowe, edukacyjne, wspólny fitness, atrakcje dla dzieci w formie zabaw, malowania 
twarzy, pokazów baniek mydlanych, wykonywanie fryzur, występy artystyczne, rękodzieło oraz dmuchańce. Trasa 
biegu pod hasłem "Biegamy z Ekonomikiem" przebiegać będzie ścieżkami Lasku Północnego (start i meta Stadion 
650-lecia) i będzie mieć charakter sportowej rywalizacji o puchary w wyznaczonych kategoriach.

Każdy uczestnik biegu otrzyma natomiast pamiątkowy medal oraz koszulkę.

28 SPOŁ
Poznajemy jak zmienia się Miasto 
Słupsk

       30 000    

Organizacja 3 wycieczek rowerowych po mieście Słupsk podczas których będzie można zobaczyć zmiany jakie 
zaszły w naszym mieście m.in. Kliny Zielenie, drogi rowerowe, parki, place zabaw, rewitalizację itp. W ramach 
zadania planuje się wydanie folderu wraz z oznakowaniem tras.

29 SPOŁ
SCHRONFEST ONLINE - lokalny 
festiwal muzyczny online

       22 000    

"Schron-fest Online" jest projektem kulturalnym skierowanym do internautów z całego świata, ale przede wszystkim 
do mieszkańców regionu słupskiego. Zakłada on przedstawienie publiczności wybranych lokalnych grup muzycznych, 
którym sytuacja pandemiczna uniemożliwiła koncertowanie. Wydarzenie będzie miało formę festiwalu on-line. 
Występy będą retransmitowane na przestrzeni czterech miesięcy, cyklicznie - średnio jeden występ na dwa tygodnie. 
Po streamingu nagrania będą trwale dostępne do obejrzenia na kanale YouTube "Schron Słupsk". Projekt ten będzie 
pierwszym tak obszernym przeglądem lokalnych twórców muzycznych w historii miasta Słupska, oraz pierwszym 
przedsięwzięciem audiowizualnym tego typu i na taką skalę. Wydarzenie skupi ogromną ilość osób ze środowisk 
artystycznych, obsługi technicznej, publiczność.
Wydarzenie SCHRONFEST jest próbą przywrócenia wiary w sens działania i aktywność artystyczną w świecie 
dotkniętym pandemicznym paraliżem. Jest także swoistą platformą informacyjną dla wszystkich tych, którzy łakną 
oznak rozwoju sztuki muzycznej w Słupsku, w regionie, kraju i na całym świecie. 

30 SPOŁ
SCHRONFEST 2022 – cykl 
koncertów 

       53 250    

W ramach opisywanego zadania planujemy zorganizować cykl czterech koncertów promujących lokalne zespoły 
reprezentujące różne gatunki muzyczne. Koncert będzie się składał z występu gwiazdy, poprzedzonego występem 
lokalnych grup. Cykl koncertów zostanie zrealizowany w okresie od marca do września 2022 roku w uzależnieniu od 
warunków pogodowych i regulacji pandemicznych, w ogólnodostępnych miejscach wspierających kulturę – lokalach z 
muzyką na żywo. W ten sposób mamy nadzieję zachęcić młodzież do odwiedzania miejsc kultury. W ramach 
wnioskowanej kwoty planujemy zakup sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego, który pozwoli nam wykonać część 
planowanego zadania.



31 SPOŁ Słupska Dziecięca Liga Koszykówki        48 890    

Zadanie ma charakter ogólnomiejski skierowany do wszystkich chętnych dzieci z roczników 2008,2009,2010, 2012 i 
młodsi. Projekt ma za zadanie aktywowanie najmłodszych słupszczan oraz zagospodarowanie im wolnego czasu.
Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie Słupskiej Dziecięcej Ligi Koszykówki. Planuje się przeprowadzić 9 
turniejów ligowych, po 3 dla kat. wiekowych 2008/2009, 2010/2011 i 2012 i młodsi. Każdy uczestnik zadania otrzyma 
dwustronny strój koszykarski, w którym będzie uczestniczył w meczach. Rozgrywkom będą towarzyszyły konkursy 
indywidualne rzutowe i umiejętnościowe. Dodatkowym zadaniem projektu będą zajęcia z koszykówki, dla chętnych 
zawodników biorących udział w Słupskiej Dziecięcej Lidze Koszykówki. Treningi będą odbywać się dla trzech grup  w 
zależności od umiejętności. Ponadto każdy uczestnik zadania otrzyma dwustronny strój sportowy, który wykorzysta w 
meczach oraz po zakończeniu ligi pamiątkowe medale.

32 SPOŁ
Słupska zieleń przyuliczna - 
posadźmy drzewa!

       97 500    

W ramach zadania Miasto Słupsk przeprowadzi konsultacje społeczne wraz z ankietą, która pomoże wskazać ulice 
na których w największym stopniu brakuje drzew i nasadzeń. W wyłonionych lokalizacjach zostaną posadzone 
drzewa w uzgodnieniu z ZIM

33 SPOŁ
Słupski Festiwal Kobiet - warsztaty, 
debaty, koncert gwiazdy.

     100 000    

Projekt zakłada organizację szeregu działań tj. warsztaty, debaty, koncert gwiazdy inne skierowane w głównej mierze 
do słupszczanek w różnym wieku, ale także do ogółu mieszkańców. 
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu m.in. samoobrony i asertywności dla kobiet i 
dziewcząt WenDo, warsztaty rozwojowe, warsztaty uważności (mindfulness), rozwijanie pasji, spotkania i dyskusje z 
ciekawymi kobietami wokół ważnych tematów tj. sytuacja kobiet w Polsce, miasto przyjazne kobietom, prawa kobiet, 
bezpieczeństwo, ubóstwo menstruacyjne itp. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert gwiazdy (np. Katarzyna 
Nosowska/Krzysztof Zalewski/Organek/Daria Zawiałow). Koncert powinien odbywać się w okolicach 30 sierpnia, by 
mógł być także upamiętnieniem spalonej w Słupsku, w 1701 roku kobiety, Triny Papisten.

34 SPOŁ
Sterylizacja i kastracja zwierząt 
właścicielskich

       33 000    

Przewiduje 60 sterylizacji psów i 10 sterylizacji kotów z miasta Słupska. Projekt obejmowałby dofinansowanie 
samego zabiegu (w przypadku kotów dodatkowo koszt zastrzyków), 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

35 SPOŁ

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

       59 940    

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 9 roku życia i powyżej 9 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. Siedem  bloków zajęć:
1.Fizyka  
2.Matematyka  
3.Kodowanie/Programowanie
4.Technika
5.Chemia
6.Biologia
7.Geografia



Celem zajęć jest odkrywanie fascynującego świata  zmysłami, poznawanie podstawowych zjawisk występujących w 
przyrodzie np. deszcz, tęcza, wybuchy wulkanu i gejzeru, zasada działania parowozu i stacji pogody, logicznego, 
abstrakcyjnego i ilościowego myślenia, wytrwałości, precyzji, modelowania, przedstawiania poprzez indywidualne i 
grupowe rozwiązywanie zadań. Różne style uczenia i otwieranie umysłów dzieci, wykorzystanie gry i zabawy, by 
maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka do nauki. Grupa do 12 dzieci. Organizacja pikniku naukowego 
ze stanowiskami: fizyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, techniczne, programistyczne. Stanowisko 
gastronomiczne - miejsce, gdzie będą serwowane potrawy (grill oraz ciasta przygotowane przez samych rodziców). 
Kącik z pokazami baniek mydlanych. Stanowisko astronomiczne (planetarium mobilne).


