SPIS TREŚCI
WSTĘP .............................................................................................................................................................................................. 2
Raport z badania mieszkańców metodą CATI ..................................................................................................................................... 3
WSTĘP METODOLOGICZNY............................................................................................................................................................ 3
PODSUMOWANIE ......................................................................................................................................................................... 3
ANALIZA SZCZEGÓŁOWA ............................................................................................................................................................... 5
CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH ......................................................................................................................................... 21
RAPORT Z SONDAŻU KONSULTACYJNEGO ....................................................................................................................................... 24
WSTĘP METODOLOGICZNY.......................................................................................................................................................... 24
PODSUMOWANIE ....................................................................................................................................................................... 24
ANALIZA SZCZEGÓŁOWA ............................................................................................................................................................. 26
ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................................................................................... 49
ZAŁĄCZNIK 1 ............................................................................................................................................................................... 49
SPIS WYKRESÓW ......................................................................................................................................................................... 49
SPIS TABEL .................................................................................................................................................................................. 50
ZAŁĄCZNIK 2 ............................................................................................................................................................................... 51
ZAŁĄCZNIK 3 ............................................................................................................................................................................... 51
ZAŁĄCZNIK 4 ............................................................................................................................................................................... 51
ZAŁĄCZNIK 5 ............................................................................................................................................................................... 68

Zamawiający: Pracownia Pozarządowa i Urząd Miejski w Koszalinie
Opracowanie raportu z badania mieszkańców metodą CATI: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.
Opracowanie raportu z sondażu konsultacyjnego: Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa
Opracowanie graficzne: Izabela Felisiak, Pracownia Pozarządowa
Zdjęcia: Monika Widocka, Pracownia Pozarządowa
1|S t r o n a

WSTĘP
Od lutego 2015r. Gmina Miasto Koszalin wraz z Pracownią Pozarządową wspólnie prowadzą
prace na rzecz stworzenia wraz z mieszkańcami nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Śródmieście w Koszalinie oraz programu rozwoju tego obszaru. Wspólnie
przeprowadzamy pierwszy w naszym mieście proces tzw. planowania partycypacyjnego – czyli
stworzenia wizji rozwoju centrum miasta wypracowanej wspólnie z mieszkańcami i różnorodnymi
zainteresowanymi środowiskami.
Ważnym krokiem naszego dialogu z mieszkańcami są badania ilościowe mieszkańców Koszalina
przeprowadzane w celu poznania ich opinii dotyczącej kwestii Śródmieścia.
Badania odbywały się w maju 2015r. Łącznie w ich wyniku udało nam się zebrać blisko 1300
opinii. Badania składają się z dwóch części: ankiety naukowej przeprowadzonej na losowo wybranej
grupie mieszkańców oraz sondażu konsultacyjnego, w którym każdy chętny mieszkaniec mógł wyrazić
swoją opinię.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Koszalina, którzy podzielili się z nami swoim
spojrzeniem na centrum naszego miasta. Zebrane wyniki badań wyznaczają nam dalsze kierunki
postępowania, pozwalają oprzeć kolejne prace na faktycznych potrzebach lokalnej społeczności,
zdiagnozować najmocniejsze i najsłabsze strony Śródmieścia, a także rozpoznać kwestie, które nie mogą
być pominięte w dalszym kształtowaniu rozwoju centrum Koszalina. Chcemy zaplanować ten obszar
w taki sposób, aby obywatele czuli się częścią tego procesu oraz by jego wynik odpowiadał rzeczywistym
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oczekiwaniom.
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RAPORT Z BADANIA MIESZKAŃCÓW METODĄ CATI

WSTĘP METODOLOGICZNY

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. w dniach 14.05 – 18.05. 2015 za
pomocą metody CATI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo). Jest to metoda zbierania informacji
w badaniach ilościowych. Wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania
i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego. Skrypt pozwala na pewne
zautomatyzowanie kwestionariusza np. poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie
kolejności, w jakiej określone kwestie będą odczytywane respondentowi. Respondenci w badaniach CATI są
zwykle dobierani poprzez losowe tworzenie numerów telefonów.
W badaniu wzięło udział 607 dorosłych mieszkańców Koszalina. Dokładna charakterystyka została
przedstawiona w rozdziale „Charakterystyka osób badanych”.

PODSUMOWANIE



Ogólna ocena dzielnicy Śródmieście w Koszalinie oscyluje na
poziomie oceny dostateczny plus (M=3,65) (średnia ocena
wydana przez mieszkańców na 5 – stopniowej skali).



Dzielnica Śródmieście w Koszalinie jest bardzo często
odwiedzana przez mieszkańców miasta. Codziennie bywa
w niej ponad połowa ankietowanych (53,0%).



Trzy

główne

powody

odwiedzania

dzielnicy

przez

mieszkańców to zakupy (31,9%), sprawy urzędowe (29,0%)
i praca zawodowa (21,2%).


Dzielnica Śródmieście w Koszalinie jest postrzegana przede
wszystkim jako bezpieczna (M=3,80) i zielona (M=3,77). Są to
dwa najlepiej ocenione elementy Śródmieścia spośród
9 analizowanych (bezpieczeństwo, tereny zielone, sklepy,
miejska

komunikacja

publiczna,

zabudowa,

estetyka

architektury, placówki gastronomiczne, oferta spędzania
wolnego czasu, chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe,
komunikacja samochodowa). Poza tym tereny zielone zostały
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[DZIELNICA
ŚRÓDMIEŚCIE
W KOSZALINIE JEST
POSTRZEGANA
PRZEDE
WSZYSTKIM JAKO
BEZPIECZNA
I ZIELONA]

uznane jako najmocniejsza strona dzielnicy (53,9%). Bezpieczeństwo i parki, skwery to z całą
pewnością potencjał Śródmieścia. Poprawy zaś w pierwszej kolejności wymaga poszerzenie
oferty spędzania wolnego czasu (M=3,44), stan chodników, deptaków, ścieżek rowerowych
(M=3,44) oraz komunikacja samochodowa (M=3,28).


Niezadowolenie z oferty spędzania wolnego czasu (M=3,44) przekłada się na rzadkie wizyty
w Śródmieściu w celu relaksu (kino, teatr) (15,6%), wyjścia do kawiarni, restauracji, czy pubu
(10,2%). Niska ocena ofert spędzania wolnego czasu na pewno miała też wpływ na stwierdzenie,
że takie określenia jak „zdecydowanie warta odwiedzenia” (M=2,52) i „z dużą ilością wydarzeń
kulturalnych” (M=2,49) nie pasują do dzielnicy Śródmieścia w Koszalinie.



W opinii mieszkańców oprócz rozszerzenia oferty spędzania wolnego czasu należy zadbać
również o czystość dzielnicy (jedna z najniższych ocen dopasowania stwierdzenia „czysta”
(M=2,40) i ogólnie o jej rozwój (najniższa ocena dopasowania stwierdzenia „mocno rozwijająca
się) (M=2,39)).



Niski stopień zadowolenia z komunikacji samochodowej w Śródmieściu (M=3,28) wiąże się
między innymi z trudnościami z parkowaniem i nadmiernym ruchem samochodowym, są to dwie
najczęściej wskazywane słabe strony dzielnicy (odpowiednio: 71,0% i 35,1%), które podobnie jak
czystość, rozwój dzielnicy oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu wymagają
interwencji.



Niezadowolenie z poszczególnych elementów Śródmieścia przekłada się na potrzeby zgłaszane
przez mieszkańców Koszalina. Wymieniając najpilniejsze mówią oni przede wszystkim
o miejscach parkingowych (44,7%) oraz ogródkach restauracyjnych, kawiarniach (33,1%).



W odczuciu mieszkańców do wzrostu atrakcyjności dzielnicy mogłyby się również przyczynić
nowe deptaki (33,1%), remonty dróg i chodników (20,8%) i budowa nowych dróg (19,8%).



Pozytywnym zjawiskiem jest to, że zdecydowana większość mieszkańców Koszalina dostrzega

pozytywnie (49,5% ocen „raczej pozytywnie” i 18,6% ocen „zdecydowanie pozytywnie”). Wyniki
te pokazują, że dotychczas podejmowane działania spotkały się z przychylnością mieszkańców
miasta. Badani mówiąc o dostrzeganych zmianach najczęściej mówili o odnowie, rewitalizacji
rynku i placu przed ratuszem (27,3%), odnowienie, przebudowie ratusza (24,7%) oraz fontannie
w parku i przy ratuszu (24,1%).
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zmiany w Śródmieściu Koszalina, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich lat (82,2%) i ocenia jej

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

Bezpieczeństwo

3,80

Tereny zielone (parki, skwery)

3,77

Sklepy

3,66

Ogólna ocena Śródmieścia Koszalina

3,65

Miejska komunikacja publiczna

3,63

Zabudowa, estetyka architektury

3,63

Placówki gastronomiczne

3,59

Oferta spędzania czasu wolnego

3,44

Chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe

Komunikacja samochodowa

3,44
3,28

Wykres 1. Ocena poszczególnych elementów Śródmieścia Koszalina na 5 – stopniowej skali

W przeprowadzonym badaniu jednym z zadań respondentów była ocena 10 elementów dzielnicy
Śródmieścia (w tym ogólna ocena dzielnicy) na 5 – stopniowej skali. Oceny wszystkich ankietowanych zostały
zagregowane i uśrednione. Najwyższa średnia, jaką odnotowano w kontekście 10 analizowanych elementów,
dotyczy bezpieczeństwa (M=3,80). Na drugim miejscu plasuje się ocena terenów zielonych (parki, skwery)
(M=3,77). Badani są też względnie zadowoleni ze sklepów zlokalizowanych w Śródmieściu (M=3,66) oraz
miejskiej komunikacji publicznej (M=3,63). Na takim samym poziomie plasuje się ocena zabudowy, estetyka
architektury Śródmieścia (M=3,63). Powyżej oceny dostateczny plus zostały również ocenione placówki
gastronomiczne zlokalizowane w Śródmieściu (M=3,59). Najniższe średnie dotyczą: oferty spędzania wolnego
czasu (M=3,44), chodników, deptaków, ścieżek rowerowych (M=3,44) oraz komunikacji samochodowej
(M=3,28).
Ogólna, uśredniona ocena dzielnicy Śródmieścia Koszalina oscyluje na poziomie dostatecznym plus
(M=3,65).
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3,4% 2,9%

8,1%

16,6%

23,9%
36,4%
8,6%

Jestem mieszkańcem Śródmieścia

Codziennie lub prawie codziennie

Zazwyczaj w weekendy

Około raz w tygodniu

Około raz w miesiącu

Kika razy w roku

Rzadziej

Wykres 2. Częstość odwiedzania dzielnicy Śródmieścia

Ponad 1/3 osób badanych Śródmieście odwiedza codziennie lub prawie codziennie (36,4%). 16,6%
badanych stwierdziło, że są mieszkańcami Śródmieścia. Raz w tygodniu w dzielnicy bywa 23,9% ankietowanych.
Odwiedziny w weekendy deklaruje tylko 8,6% respondentów. Wizyty tylko raz w miesiącu również są rzadkością
(8,1%). Odpowiedzi typu kilka razy w roku (3,4%) i rzadziej niż kilka razy w roku (2,9%) zostały wskazane jedynie
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przez kilkanaście osób.
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Zakupy

31,9%

Sprawy urzędowe (np. poczta, bank, urząd)

29,0%

Praca zawodowa

21,2%

To moje miejsce zamieszkania

17,8%

Relaks (np. kino, teatr)

15,6%

Wyjście do kawiarni/restauracji/pubu

10,2%

Odwiedziny u rodziny/znajomych
Szkoła/nauka

Inny powód

9,5%
3,6%
3,1%

Wykres 3. Powody odwiedzania Śródmieścia

Śródmieście najczęściej jest odwiedzane w celu zrobienia
zakupów (31,9%). Częstym powodem, odwiedzania dzielnicy,
wymienianym przez respondentów, są także sprawy urzędowe
(poczta, bank, urząd) (29,0%). Prawie co 5 osoba badana odwiedza
Śródmieście ze względu na swoje zobowiązania zawodowe (21,2%).
Śródmieście jako miejsce zamieszkania wskazało 17,8% badanych.
Po to by skorzystać z takich usług jak kino, czy teatr dzielnice
odwiedza tylko 15,6% respondentów. Jeszcze rzadziej celem wizyty
w Śródmieściu jest wizyta w kawiarni restauracji, czy pubie (10,2%).
Porównywalny odsetek badanych bywaw Śródmieściu ze względu na
odwiedziny swojej rodziny, znajomych (9,5%). Nieliczne osoby
badane jako cel wizyty wskazywały szkołę, naukę (3,6%). Poza tym,
3,1% ankietowanych wymieniło jeszcze inny powód, spoza
przygotowanej kafeterii, odwiedzania Śródmieścia. Najczęściej
mówili oni, ze bywają w dzielnicy przejazdem albo po prostu udają
się tam na spacer.
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[ŚRÓDMIEŚCIE
NAJCZĘŚCIEJ JEST
ODWIEDZANE W
CELU ZROBIENIA
ZAKUPÓW]

Bardzo chętnie odwiedzane

2,72

Z bardzo ciekawą architekturą

2,65

Bardzo ładne

2,55

Zdecydowanie warte odwiedzenia

2,52

Z bardzo dużą ilością wydarzeń kulturalnych
Bardzo czyste
Mocno rozwijające się

2,49
2,40
2,39

Wykres 4. Charakterystyka Śródmieścia

W badaniu ankietowani mieli także za zadanie scharakteryzować dzielnice za pomocą
7 przeciwstawnych stwierdzeń np. brudne – ładne na 5 – stopniowej skali. Im wyższa ocena na skali,
tym większe dopasowanie pozytywnej cechy do Śródmieścia. Wszystkie odnotowane oceny oscylują
raczej wokół określeń negatywnych. Najwyższa odnotowana średnia to 2,72. Badani są najbardziej
skorzy uznać, że dzielnica Śródmieście to dzielnica chętnie odwiedzana (M=2,72). Na podobnym
poziomie plasuje się dopasowanie takiego stwierdzenia jak „z bardzo ciekawą architekturą” (M=2,65),
czy „bardzo ładne” (M=2,55). Na podstawie odnotowanych ocen nie można raczej uznać, że badani
zachęcają do odwiedzenia Śródmieścia (M=2,52). Nie są też przekonani, że dzielnica jest miejscem
licznych wydarzeń kulturalnych (M=2,49). W odczuciu badanych nie jest też to czyste miejsce (M=2,40),

[…NIE MOŻNA
RACZEJ UZNAĆ,
ŻE BADANI
ZACHĘCAJĄ DO
ODWIEDZENIA
ŚRÓDMIEŚCIA]
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ani mocno rozwijające się (M=2,39).

dużo terenów zielonych

53,9%

czyste, bezpieczne miasto

27,8%

dużo miejsc do spędzania wolnego czasu

22,2%

dużo placówek handlowych/gastronomicznych

21,2%

sprawny system komunikacji drogowej, autobusowej

13,6%

zwartość śródmieścia, łatwa dostępność do miejsc o różnych funkcjach
(urzędy, sklepy, tereny rekreacyjne itp.)

13,4%

ciekawe miejsca i wydarzenia kulturalne

12,5%

wygląd/estetyka budynków i przestrzeni publicznej

10,0%

atrakcje turystyczne/ciekawe miejsca do zwiedzania
nowoczesne rozwiązania technologiczne (punkty wi-fi, monitoring,
sterowanie ruchem na skrzyżowaniach itp.)
inne

8,0%

2,9%

3,9%

Wykres 5. Mocne strony Śródmieścia Koszalin

W odczuciu ponad połowy osób badanych najmocniejszą stroną Śródmieścia Koszalin są tereny zielone
(53,9%). Na drugim miejscu, ale z wyraźniej mniejszą liczbą głosów, plasuje się czystość i bezpieczeństwo miasta
(27,8%). Prawie co 4 badany uznał, że mocną stroną Śródmieścia jest duża liczba miejsc do spędzania czasu
wolnego (22,2%). Podobny odsetek badanych wskazał na placówki handlowe i gastronomiczne jako mocną
stronę dzielnicy (21,2%). Tylko nieco ponad 10,0% respondentów uważa, że system komunikacji drogowej,
autobusowej stanowi mocną stronę Śródmieścia (13,6%). Tak samo rzadko badani mówili o zwartości
Śródmieścia, łatwości dostępności do miejsc o różnych funkcjach (13,4%) i ciekawych miejscach, wydarzeniach
kulturalnych (12,5%). Wygląd i estetyka budynków i przestrzeni publicznej zadowala tylko co 10 osobą badaną
(10,0%). Za mocną stronę dzielnicy z całą pewnością nie można też uznać atrakcji turystycznych, ciekawych
miejsc do zwiedzania, które zostały wymienione tylko przez 8,0% respondentów oraz nowoczesnych rozwiązań
technologicznych takich jak punkty wi-fi, monitoring, sterowanie ruchem na skrzyżowaniu (2,9%). Niektórzy
z respondentów wskazali jeszcze inne mocne strony Śródmieścia nieujęte w przygotowanej kafeterii (3,9%).
Najczęściej mówili o bliskości i dostępności takich placówek jak: banki, sądy, urzędy czy fontanna zlokalizowana
w Śródmieściu.
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Trudności z parkowaniem

71,0%

Nadmierny ruch samochodowy w ścisłym centrum

35,1%

Za dużo punktów handlowych jednego typu (banki, apteki)

31,0%

Mało dróg rowerowych i pieszych

24,2%

Mało placówek gastronomicznych, w tym na świeżym
powietrzu
Mało miejsc/„okazji” do spędzania czasu (wyludnianie
centrum miasta po godzinach pracy)

15,1%
8,1%

Brak wizji/pomysłu na rolę śródmieścia – nie ma ono swojego
charakteru, wiodącej funkcji

4,7%

Dużo miejsc zaniedbanych oraz „tymczasowych” punktów
handlowych

4,2%

Przypadkowa/niedopasowana/niespójna zabudowa
Inne

3,2%
6,9%

Wykres 6. Słabe strony Śródmieścia Koszalin

Zdecydowanie słabą stroną Śródmieścia Koszalina jest trudność z parkowaniem (71,0%). Po
części jest to problem powiązany z drugą najczęściej wymienianą słabą stroną dzielnicy tj. nadmiernym
ruchem samochodowym w ścisłym centrum (35,1%). Podobny odsetek badanych skarży się na zbyt
dużo punktów handlowych jednego typu np. banki, apteki zlokalizowanych w Śródmieściu (31,0%). Dla
co 4 osoby badanej słabą stroną dzielnicy jest zbyt mała liczba dróg rowerowych i pieszych (24,2%).

(15,1%). Na zbyt małą liczbę miejsc, okazji do spędzania czasu wskazało 8,1% ankietowanych. Na brak
wizji, pomysłu na rolę Śródmieścia wskazało 4,7% badanych. Badani niezwykle rzadko mówili też
o zaniedbanych miejscach, tymczasowych punktach handlowych (4,2%). Na przypadkową, niespójną,
niedopasowaną zabudowę wskazał też niewielki odsetek respondentów (3, 2%).
Niektórzy z respondentów mówili też o innych słabych stronach dzielnicy nieujętych
w przygotowanej kafeterii (6,9%). Badani zwracali uwagę między innymi na brak typowej starówki, zbyt
wysokie chodniki uniemożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, drogie parkingi, czy
niedoboór miejsc i atrakcji dla dzieci.
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Mniejszym problemem jest niedobór placówek gastronomicznych, placówek na świeżym powietrzu

Miejsc parkingowych

44,7%

Ogródków restauracyjnych/kawiarnianych

33,1%

Ścieżek rowerowych

23,9%

Miejsc rozrywki dla młodzieży

23,1%

Placów zabaw dla dzieci

22,5%

Kawiarni/Restauracji/Pubów

16,9%

Parków i skwerów

13,6%

Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej np. boisk, hal sportowych,
basenów, otwartych siłowni

7,3%

Centrów handlowych, supermarketów

5,1%

Otwartych punktów dostępu do Internetu HOT SPOT

2,2%

Kin

2,0%

Hoteli i pensjonatów

1,7%

Bibliotek
Innych miejsc

0,7%
2,4%

Wykres 7. Najpilniejsze potrzeby Śródmieścia Koszalin

Najpilniejszą potrzebą Śródmieścia są miejsca parkingowe (44,7%). W drugiej kolejności w dzielnicy
powinny powstać ogródki restauracyjne, kawiarnie (33,1%). Pilną potrzebą są również ścieżki rowerowe
(23,9%). Dla co 4 osoby badanej ważne jest powstanie miejsc rozrywki dla młodzieży (23,1%). Podobny odsetek
respondentów opowiada się za budową placów zabaw dla dzieci (22,5%). W mniejszym stopniu ankietowani są
zainteresowani powstaniem kawiarni, restauracji, pubów (16,9%). Powstanie nowych parków, skwerów jest
koniecznością tylko wg 13,6% respondentów. Jeszcze mniej respondentów uważa, że najpilniejszą potrzebą
Śródmieścia jest infrastruktura sportowo – rekreacyjna (7,3%). Za budową kolejnych centrów handlowych,
supermarketów opowiada się tylko 5,1% badanych. Jeszcze mniej osób badanych uważa, że zmiany
w Śródmieściu powinny rozpocząć się od stworzenia otwartych punktów dostępów do Internetu HOT SPOT
(2,2%). Powstania kin oczekuje 2,0% badanych, 1,7% oczekuje wybudowania hoteli i pensjonatów, a 0,7%
bibliotek.
Poza tym, badani mówili też o innych miejscach, nieujętych w kafeterii odpowiedzi (2,4%). Najczęściej
postulowali stworzenie przestrzeni wolnej od komunikacji samochodowej, spalin i hałasu.
11 | S t r o n a

33,1%
Powstanie deptaków
Remonty dróg i chodników

20,8%

Budowa nowych dróg

19,8%

Większa promocja atrakcji turystycznych

18,5%

Rewitalizacja terenów zielonych – poprawa ich wyglądu

14,1%

Zmniejszenie intensywności ruchu samochodowego w
Śródmieściu

13,9%

Zwiększenie ilości terenów zielonych (parków, skwerów itp.)

13,7%

Rozwój instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych

13,7%

Powstanie nowych punktów restauracyjnych, kawiarnianych,
w tym na wolnym powietrzu

13,7%

Realizowanie większej liczby inwestycji w Śródmieściu

13,1%

Budowa ścieżek rowerowych

12,4%

Rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych

9,2%

Poprawa estetyki Śródmieścia – remonty elewacji budynków,
usunięcie reklam itp.

6,4%

Powstanie nowych punktów handlowych
Zwiększenie bezpieczeństwa
Poprawa miejskiej komunikacji publicznej
Inne

4,4%
3,1%
1,5%
2,0%

Wykres 8. Propozycja zwiększenia atrakcyjności Śródmieścia Koszalin

Największy odsetek badanych szansę na zwiększenie atrakcyjności Śródmieścia upatruje

Podobny odsetek badanych uważa, że atrakcyjność Śródmieścia wzrosłaby wraz z budową nowych dróg
(19,8%). Na większą promocję akcji turystycznych postawiłoby 18,5% respondentów, a 14,1%
zwiększanie atrakcyjności Śródmieścia rozpoczęłoby od rewitalizacji terenów zielonych. W dalszej
kolejności ankietowani mówili o zmniejszeniu intensywności ruchu samochodowego w Śródmieściu
(13,9%), zwiększeniu ilości terenów zielonych (13,7%), rozwoju instytucji kultury i wydarzeń
kulturowych (13,7%), powstaniu nowych punktów restauracyjnych, kawiarnianych, w tym na wolnym
powietrzu (13,7%). Wprost na realizowanie większej liczby inwestycji w Śródmieściu wskazało 13,1%
ankietowanych. Niewielki odsetek badanych zwiększenia atrakcyjności dzielnicy upatruje w powstaniu
ścieżek rowerowych (12,4%). Większość respondentów atrakcyjności dzielnicy nie wiąże z ośrodkami
sportowo – rekreacyjnymi. Związek taki dostrzega tylko 9,2% ankietowanych. Jeszcze mniej osób zwraca
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w budowie deptaków (33,1%). Co 5 osoba badana mówi o potrzebie remontu dróg i chodników (20,8%).

uwagę na: poprawę estetyki Śródmieścia – remonty elewacji budynków, usunięcie reklam (6,4%), powstanie
nowych punktów handlowych (4,4%), zwiększenie bezpieczeństwa (3,1%), czy poprawę miejskiej komunikacji
publicznej (1,5%).
Wśród respondentów były także takie osoby, które zaproponowały własne pomysły podniesienia
atrakcyjności dzielnicy (2,0%). Dla nich przede wszystkim atrakcyjność Śródmieścia znacząco wzrosłaby wraz
z powstaniem nowych miejsc parkingowych.

17,8%

82,2%

Tak

Nie

Wykres 9. Dostrzeganie ważnych zmian, które nastąpiły w przeciągu ostatnich lat, w Śródmieściu Koszalin

Aż 82,2% mieszkańców zauważyło ważne zmiany, które
pojawiały się w przeciągu ostatnich lat w Śródmieściu. Zaistniałe
zmiany dostrzegalne są przez nieco większy odsetek kobiet – 84,8% w
porównaniu do 79,2% mężczyzn. Ważne zmiany w Śródmieściu są
zauważalne zarówno przez mieszkańców młodych jak i starszych.
Pozytywne zmiany dostrzega prawie 80% badanych do 34 roku życia, a
odsetek ten nieznacznie wzrasta wraz z wiekiem do 85,6% odpowiedzi
„tak” udzielonych przez najstarszą badaną grupę (65+). Ważne zmiany,
które nastąpiły w Śródmieściu Koszalina, są dostrzegalne w
największym stopniu przez osoby z wyższym wykształceniem – 84,8%.
Dla porównania takie zmiany zauważyła połowa osób z wykształceniem
podstawowym i niespełna trzy czwarte osób z
zawodowym.
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wykształceniem

[AŻ 82,2%
MIESZKAŃCÓW
ZAUWAŻYŁO
WAŻNE ZMIANY,
KTÓRE
POJAWIAŁY SIĘ
W PRZECIĄGU
OSTATNICH LAT
W ŚRÓDMIEŚCIU]

1,7% 1,4%

11,0%

18,6%

49,5%

Zdecydowanie pozytywnie

Raczej pozytywnie

Raczej negatywnie

Zdecydowanie negatywnie

Neutralnie – nie mam zdania

Wykres 10. Ocena obserwowanych zmian

oceniane pozytywnie przez jego mieszkańców – przy czym
prawie połowa osób wskazała na odpowiedź „raczej
pozytywne”, a niespełna jedna piąta na odpowiedź
„zdecydowanie pozytywne”. Co dziewiąty badany nie miał
zdania

na

ten

temat.

Niski

wskaźnik

odpowiedzi

negatywnych świadczy o tym, że zmiany, które zaszły w
Śródmieściu Koszalina były dostosowane do potrzeb
mieszkańców.

Nie

odnotowano

różnic

istotnych

statystycznie pomiędzy kobietami i mężczyznami. Na
odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie” wskazał największy
odsetek mieszkańców Koszalina pomiędzy 35 a 44 rokiem
życia (27,1%). Najmniejszy odsetek wskazań na tą
odpowiedź odnotowano w grupie 45-54-latków (17,8%),
którzy jednocześnie wskazali na neutralną ocenę zmian,
jakie zaszły w Śródmieściu w ciągu ostatnich lat (16,4%).
Respondenci w wieku 65+ w największym odsetku
zauważają zmiany jakie zaszły w Śródmieściu Koszalina,
jednak ciężko im dokonać oceny (17,8%).
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[RESPONDENCI
W WIEKU 65+
W NAJWIĘKSZYM
ODSETKU
ZAUWAŻAJĄ
ZMIANY JAKIE
ZASZŁY W
ŚRÓDMIEŚCIU
KOSZALINA, JEDNAK
CIĘŻKO IM
DOKONAĆ OCENY]
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Zauważone zmiany w Śródmieściu Koszalina są

Tabela 1. Zmiany zauważone przez respondentów w ciągu ostatnich kilku lat w Śródmieściu

Zauważone zmiany

Liczba
wskazań

Procent

Odnowienie, rewitalizacja rynku i placu przed ratuszem

173

25,5%

Odnowienie, przebudowa ratusza

146

21,5%

Fontanny - w parku i przy ratuszu

142

20,9%

Odnowienie, budowa parku

33

4,9%

Ogólnie remonty, rewitalizacja Śródmieścia i poprawa estetyki

32

4,7%

Odnowienie budynków, kamienic, elewacji

23

3,4%

Budowa i remonty dróg

12

1,8%

Filharmonia, budowa filharmonii

11

1,6%

City Box

9

1,3%

Ścieżki rowerowe

7

1,0%

Więcej terenów zielonych, kwiatów

7

1,0%

Miasto się rozwija, jest bardziej nowocześnie

5

0,7%

Oświetlenie ulic, placów

5

0,7%

Gastronomia, kebab

4

0,6%

Obwodnica

4

0,6%

Rozbudowa śródmieścia

4

0,6%

Więcej sklepów, marketów

4

0,6%

Budowa i remont chodników

3

0,4%

Czyściej w mieście

3

0,4%

Deptaki

3

0,4%

Nowa zabudowa, budynki

3

0,4%

Więcej kawiarni

3

0,4%

Zdemontowanie i przeniesienie pomnika

3

0,4%

Amfiteatr

2

0,3%

Katedra, kościół

2

0,3%

Mniej banków w centrum

2

0,3%

Mniej miejsc parkingowych

2

0,3%

Monitoring

2

0,3%

Nowe rondo

2

0,3%

Odnowienie dworca PKP

2

0,3%

Więcej punktów rekreacyjnych, gdzie można odpocząć

2

0,3%

Centrum bezpieczeństwa

1

0,1%

Dolina sportowa

1

0,1%

Drzewa wycięte przy ratuszu

1

0,1%

Ławeczki

1

0,1%

Nie ma już gołębi

1

0,1%

Nowe schody

1

0,1%

Nowy klub

1

0,1%

Orliki

1

0,1%

Park przy amfiteatrze

1

0,1%
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Parkomaty

1

0,1%

Płatne parkingi

1

0,1%

Pomalowane pasy

1

0,1%

Skrzyżowanie przy wiadukcie zmienione

1

0,1%

Ul. Dworcowa

1

0,1%

Ul. Kaszubska rozwinęła się

1

0,1%

Więcej ogródków piwnych

1

0,1%

Więcej banków

1

0,1%

Więcej miejsc dla inwalidów

1

0,1%

Większy ruch samochodowy

1

0,1%

Zabetonowanie centrum

1

0,1%

Zmiana funkcjonowania świateł

1

0,1%

Zmiana na gorsze

1

0,1%

Zmniejszył się ruch dzięki wybudowanej obwodnicy

1

0,1%

Wraz z pytaniem o pozytywną, bądź negatywną ocenę zachodzących zmian, respondentom
zadano pytanie o określenie, jakie zmiany w Śródmieściu zauważyli w ciągu ostatnich kilku lat. Część
uzyskanych odpowiedzi nie dotyczyło zmian zaobserwowanych w analizowanej dzielnicy. Te zostały
wykluczone z dalszej analizy. Wśród stwierdzeń dotyczących zmian w dzielnicy Śródmieście, osoby
badane najczęściej wskazywały na rewitalizację i odnowienie rynku i placu przed ratuszem (25,5%),
a także na przebudowę samego budynku ratusza (21,5%). Bardzo dużo wskazań dotyczyło także
powstania fontann – w parku oraz przy ratuszu (20,9%). Na dalszych miejscach pojawiły się takie zmiany,
jak odnowienie parku, odnowienie budynków i ich elewacji oraz ogólne remonty w Śródmieściu
i poprawa estetyki tej dzielnicy, budowa i remonty dróg, budowa filharmonii i budynku „City Box”. Inne
odpowiedzi wskazywane były przez nie więcej 1% badanych. Należą do nich między innymi: ścieżki
rowerowe, pojawienie się większej liczby terenów zielonych i kwiatów, oświetlenie ulic i placów oraz

zaprezentowane w powyższej tabeli.
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ogólny rozwój miasta. Wszystkie zmiany zauważane przez poszczególnych respondentów zostały

Tabela 2. Zmiany, które respondenci wprowadziliby w Śródmieściu

Liczba
wskazań

Proponowana zmiana

Procent

Więcej miejsc parkingowych

87

14,7%

Deptaki

54

9,2%

Więcej terenów zielonych, parków, kwiatów

47

8,0%

Więcej miejsc na spacer, relaks, spędzanie wolnego czasu

45

7,6%

Więcej kawiarni, klubów

40

6,8%

Więcej placów zabaw i miejsc rozrywki dla dzieci

40

6,8%

Więcej ścieżek rowerowych

30

5,1%

Zmniejszenie ruchu samochodowego
Więcej wydarzeń kulturalnych, koncertów, atrakcji, rozrywek, imprez (np.
pikniki dla mieszkańców, imprezy integracyjne, wspólne grillowanie)
Zwiększyć bezpieczeństwo gł. w parkach i tunelu - więcej monitoringu i
więcej patroli policji, także w godzinach wieczornych
Budowa i modernizacja chodników

25

4,2%

24

4,1%

16

2,7%

13

2,2%

Budowa i remonty dróg

11

1,9%

Więcej miejsc rozrywki

11

1,9%

10

1,7%

9

1,5%

Ul. Zwycięstwa zamknąć dla ruchu samochodowego i zamienić na deptak

8

1,4%

Więcej ławek

8

1,4%

Więcej małych sklepików

8

1,4%

Zmiana wizerunku i estetyki budynku ratusza

8

1,4%

Mniej aptek w Śródmieściu

7

1,2%

Mniej banków w Śródmieściu

7

1,2%

Poprawić czystość i porządek

7

1,2%

Więcej lokali gastronomicznych

7

1,2%

Bezpłatne lub tańsze parkingi

5

0,8%

Odnowić budynki, kamienice, poprawić ich estetykę

5

0,8%

Parkingi podziemne lub wielopoziomowe

5

0,8%

Rewitalizacja i poprawa wyglądu Śródmieścia

5

0,8%

Więcej miejsc parkingowych pod ratuszem i urzędami

5

0,8%

Większa oferta kulturalna, więcej miejsc kultury

5

0,8%

Obwodnica miasta

4

0,7%

Odkorkować miasto, szczególnie w godzinach szczytu

4

0,7%

Reorganizacja i usprawnienie ruchu w centrum

4

0,7%

Większa promocja

4

0,7%

Ładniejsze, większe, innowacyjne place zabaw

3

0,5%

Powstanie podjazdów na wózki, bo są wysokie krawężniki

3

0,5%

Usunięcie reklam

3

0,5%

Więcej miejsc rozrywki i spędzania czasu dla starszych osób

3

0,5%

Więcej miejsc rozrywki i spotkań dla młodzieży

3

0,5%

Zamknąć część ulic w Śródmieściu dla ruchu samochodowego

3

0,5%

Przyciągnąć turystów - więcej atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc dla
turystów
Powstanie klimatycznej starówki
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Bezpłatne toalety miejskie

2

0,3%

Brakuje aquaparku

2

0,3%

Mniej sklepów i placówek handlowych

2

0,3%

Rewitalizacja okolic ratusza, reprezentatywny rynek główny

2

0,3%

Więcej imprez i atrakcji poza sezonem

2

0,3%

Więcej miejsc parkingowych dla rowerów

2

0,3%

Więcej ogródków piwnych

2

0,3%

Więcej rond, likwidacja skrzyżowań

2

0,3%

Więcej sklepów i centrów handlowych

2

0,3%

Więcej szerszych ścieżek rowerowych

2

0,3%

Za dużo gołębi na rynku, one brudzą

2

0,3%

Bardziej dostępne dla ludzi

1

0,2%

Blok zasłania ratusz, co brzydko wygląda

1

0,2%

Brakuje targowiska

1

0,2%

Brzydkie płoty na rynku

1

0,2%

Budowa ośrodków rekreacji i sportu

1

0,2%

Bunkier - nie spełnia swojej roli

1

0,2%

Charakter punktów handlowych

1

0,2%

Deptak na ul. Dworcowej powinien być ładniejszy

1

0,2%

Dojazd do jeziorka

1

0,2%

Dokończenie inwestycji

1

0,2%

Kino samochodowe

1

0,2%

Lepiej utrzymywać park i tereny zielone

1

0,2%

Likwidacja parkomatów

1

0,2%

Likwidacja sklepów z odzieżą używaną

1

0,2%

Miejsce, gdzie można przebrać dziecko

1

0,2%

Na przeciwko fontanny po drugiej stronie ulicy jest bałagan, zaniedbane

1

0,2%

Naprawić parkomaty

1

0,2%

Nieładna betonowa zabudowa

1

0,2%

Odnowa placu zabaw przy ul. Broniewskiego

1

0,2%

Odnowić dworzec PKP

1

0,2%

Odnowić dworzec PKS

1

0,2%

Parkometry nie wydają reszty

1

0,2%

Podwórka ul. Zwycięstwa zniszczone przez samochody

1

0,2%

Poprawa schodów prowadzących na rynek

1

0,2%

Powstanie fontanny

1

0,2%

Powstanie supermarketu

1

0,2%

Przebudowa ul. Zwycięstwa

1

0,2%

Przeniesienie dyskoteki w galerii kosmos gdzie indziej

1

0,2%

Restauracja koło ratusza nie odpowiada mieszkańcom

1

0,2%

Rewitalizacja parku obok ul. Szpitalnej

1

0,2%

Rewitalizacja parku w okolicy Polikliniki i filharmonii

1

0,2%

Skwer handlowy

1

0,2%
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Słabe oświetlenie w parku

1

0,2%

Ścieżki rowerowe oddzielne od chodnika

1

0,2%

Śmietniki

1

0,2%

Ujednolicenie wizerunku śródmieścia

1

0,2%

ul. Kaszubska
ul. Księżnej Anastazji 345 powinno być wyremontowane. Obecnie miejsce
jest zabłocone
Ulice jednokierunkowe na starym mieście za ratuszem

1

0,2%

1

0,2%

1

0,2%

Ulicę przy filharmonii zamknąć

1

0,2%

Uliczka przy teatrze - można zrobić kawiarnie i miejsca kulturalne
Usprawnienie ruchu autobusowo-samochodowego, osobne pasy ruchu dla
taxi, autobusów i pojazdów uprzywilejowanych, rowerów
W podziemiach które zostały zasypane powinny być zrobione miejsca
rozrywki
Więcej atrakcji dla dzieci

1

0,2%

1

0,2%

1

0,2%

1

0,2%

Więcej bezpiecznych placów zabaw

1

0,2%

Więcej bezpłatnych atrakcji

1

0,2%

Więcej ciekawych obiektów

1

0,2%

Więcej infrastruktury

1

0,2%

Więcej miejsc do uprawiania sportu

1

0,2%

Więcej miejsc parkingowych dla dużych samochodów

1

0,2%

Więcej orlików

1

0,2%

Więcej placów zabaw dla rocznych dzieci

1

0,2%

Więcej punktów wi-fi

1

0,2%

Więcej sklepów całodobowych

1

0,2%

Więcej zajęć dla młodzieży

1

0,2%

Wjazd na identyfikator do centrum
Wokół placu przy ratuszu powinny być same kawiarnie i sklepy z
pamiątkami. Plac powinien żyć
Wybieg dla psów w centrum

1

0,2%

1

0,2%

1

0,2%

Wyczyszczenie stawu, fontann

1

0,2%

Wydłużyć czas pracy urzędów

1

0,2%

Za dużo betonu, za mało zieleni

1

0,2%

Zagospodarować plac po Manhattanie

1

0,2%

Zagospodarować teren wokół biblioteki

1

0,2%

Zająć się pijakami, którzy robią z parków meliny

1

0,2%

Zakaz wjazdu motocyklistom

1

0,2%

Zburzyć "klocka" betonowego City Box

1

0,2%

Zegary do sygnalizacji świetlnej

1

0,2%

Znaki poziome są zbyt "rozlane", co przeszkadza w nauce jazdy

1

0,2%

Zostały usunięte drzewka koło ratusza

1

0,2%

Brak odpowiedzi, nie wiem

84

14,2%

Nic bym nie zmieniał

31

5,3%
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Ostatnią częścią badania ankietowego było pytanie o to, co badani najchętniej zmieniliby
w Śródmieściu Koszalina. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi odzwierciedlają wyniki analizowanych
wcześniej pytań zamkniętych – najwięcej mieszkańców Koszalina dodałoby większą liczbę miejsc
parkingowych (14,7%), co odpowiada pytaniu o to, jakich miejsc jest w Śródmieściu za mało. Na drugim
miejscu pojawiły się deptaki (9,2%), co z kolei nawiązuje do pytania o to, jakie działania mogłyby
zwiększyć atrakcyjność Śródmieścia. Po kilkudziesięciu mieszkańców oczekuje również większej ilości
terenów zielonych, parków, skwerów i kwiatów (8,0%), a także więcej miejsc do spędzania wolnego

wskazane przez 6,8%, a także place zabaw i inne miejsca rozrywki dla dzieci (6,8%). Do innych
elementów, które zmieniliby mieszkańcy miasta należą: powstanie większej liczby ścieżek rowerowych,
zmniejszenie ruchu samochodowego w Śródmieściu, budowa i remonty dróg oraz chodników; więcej
wydarzeń kulturalnych, atrakcji, imprez i rozrywek takich, jak np. pikniki, czy imprezy integracyjne.
Istotnym elementem jest również poprawa bezpieczeństwa poprzez rozszerzenie sieci monitoringu
i zwiększenie liczby patroli policji. Pozostałe odpowiedzi wskazywane były przez nie więcej niż 2%
badanych, pełna ich lista znajduje się w powyższej tabeli.
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czasu – na spacer, relaks, odpoczynek (7,6%). Do takich miejsc należą na przykład kawiarnie, czy kluby

CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH

46,4%
53,6%

kobieta

mężczyzna

Wykres 11. Płeć osób badanych

W przeprowadzonym badaniu przeankietowano 53,6% kobiet i 46,4% mężczyzn.

20,3%

20,3%

20,0%

55 – 64 lata

65 i więcej lat

17,3%
14,6%

7,5%

18 – 24 lata

25 – 34 lata

35 – 44 lata

45 – 54 lata

Wykres 12. Wiek osób badanych

Co 5 osoba badana była w wieku 25 – 34 lata (20,3%). Podobny odsetek respondentów stanowią osoby
mające 55 – 64 lata (20,3%) oraz osoby mające 65 lat i więcej (20,0%). W próbie znaleźli się również respondenci
w wieku 35 – 44 lat (17,3%) oraz 45 – 54 lata (14,6%). Najmniejszy odsetek stanowią najmłodsi badani – 18 – 24
lata (7,5%).
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32,4%
25,6%

23,9%

11,9%

4,4%
1,9%
Poniżej 1200 zł

Od 1201 zł do 2000 zł Od 2001 zł do 3000 zł Od 3001 zł do 5000 zł

Powyżej 5001 zł

Odmowa odpowiedzi

Wykres 13. Średni dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym

Z 607 ankietowanych 32,4% odmówiło podania średniego dochodu przepadającego na osobę
w ich gospodarstwie domowym. Co 4 osoba zadeklarowała, że dochód ten mieści się w przedziale od
1201 do 2000 zł (25,6%). Podobny odsetek badanych wskazał dochody na poziomie 2001 – 3000 zł
(23,9%). W przypadku co 8 osoby badanej średni dochód przypadający na członka gospodarstwa
domowego jest niższy niż 1200 zł (11,9%). Kilkanaście osób zadeklarowało dochody oscylujące wokół

Przestrzeń obywatelska – Koszalin Śródmieście

kwoty 3001 – 5000 zł (4,4%) oraz powyżej 5001 zł (1,9%).
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1,4%

8,5%

48,0%
42,2%

Podstawowe (oraz niepełne podstawowe i gimnazjalne)

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Wykres 14. Wykształcenie osób badanych

Prawie połowa osób badanych to osoby z wykształceniem wyższym (48,0%). Znaczny odsetek stanowią
również osoby posiadające wykształcenie średnie (42,2%). Wykształceniem na poziomie zawodowym ma się
8,5% ankietowanych, a 1,4% osób badanych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe (w tym niepełne
podstawowe i gimnazjalne).

21,7%

78,3%

Śródmieście

Pozostałe dzielnice Koszalina

Wykres 15. Miejsce zamieszkania osób badanych

Zdecydowana większość osób badanych to mieszkańcy Koszalina zamieszkujący inne dzielnice niż
Śródmieście (78,3%). W zrealizowanej próbie znalazło się 21,7% osób będących mieszkańcami dzielnicy
Śródmieście.
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RAPORT Z SONDAŻU KONSULTACYJNEGO

WSTĘP METODOLOGICZNY
Sondaż konsultacyjny został zrealizowany przez Urząd Miejski w Koszalinie oraz Pracownię
Pozarządową w dniach 12-25 maja 2015r. Przez 14 dni chętni mieszkańcy mogli wypełnić ankietę
internetową udostępnioną na portalu konsultacyjnym www.obywatelski.koszalin.pl. Rozpoczęcie
sondażu poprzedziła konferencja prasowa w celu upowszechnienia informacji o przeprowadzonym
sondażu wśród mieszkańców naszego miasta. W czasie trwania sondażu mieszkańcy wypełnili 680
ankiet, które składały się z 7 pytań zamkniętych oraz 2 otwartych.

PODSUMOWANIE
97% uczestników sondażu uważa, że udział mieszkańców przy tworzeniu dokumentów
decydujących o zagospodarowaniu Koszalina jest potrzebny. Jednocześnie 78,9% badanych uważa, że
mieszkańcy naszego miasta mają mały wpływ na decyzje dotyczące kształtowania przestrzeni miejskiej.
Badani mieszkańcy ocenili w sposób pozytywny inwestycje
przeprowadzone w ostatnich latach na terenie dzielnicy
Śródmieście. Najniżej ocenioną zmianą była odnowa ul.
Dworcowej

(wskaźnik

3,04/5),

a

najlepiej

budowa

Książąt Pomorskich (wskaźnik 4,14/5).
Uczestnicy sondażu uznali, że w ciągu ostatnich 5 lat
uległy poprawie takie obszary funkcjonowania dzielnicy
Śródmieście jak: bezpieczeństwo, tereny zielone, chodniki,
deptaki i ścieżki rowerowe, placówki gastronomiczne oraz
zabudowa, estetyka architektury. Według uzyskanych ocen
pogorszeniu

uległy:

miejska

komunikacja

publiczna,

komunikacja samochodowa, sklepy oraz oferta spędzania
czasu wolnego.
Mając do wyboru dwie wizje Śródmieścia: „dzielnica
o ograniczonym ruchu samochodowym, z dużą liczbą
deptaków i ścieżek rowerowych” oraz „dzielnica z szerokimi
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[Według uzyskanych
ocen pogorszeniu uległy:
miejska komunikacja
publiczna, komunikacja
samochodowa, sklepy
oraz oferta spędzania
wolnego czasu]
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Filharmonii (wskaźnik 4,14/5) oraz rewitalizacja Parku

ulicami przelotowymi zapewniającymi szybką komunikację do innych dzielnic miasta” zdecydowana większość
mieszkańców (84,8%) opowiedziała się za opcją pierwszą.
90,4% mieszkańców uważa, że Śródmieście powinno być miejscem z rozwiniętymi wydarzeniami
artystycznymi, małą architekturą i ogródkami kawiarnianymi. Jedynie według niespełna 10% odpowiedzi
Śródmieście powinno być miejscem spokojnym o typowo praktycznej funkcji – urzędy, banki, sklepy.
Mieszkańcy uważają, ze spędzaliby więcej czasu wolnego w Śródmieściu gdyby powstały w nim ogródki
restauracyjne na wolnym powietrzu, została poprawiona estetyka miasta oraz zostałby utworzone deptaki.
Według mieszkańców największymi do tej pory nierozwiązanymi problemami w Śródmieściu są: brak
miejsca do spotkań, spędzana czasu wolnego (deptaku, ogródków kawiarnianych, brak wydarzeń kulturalnych
w centrum, atmosfery starówki), mała liczba miejsc parkingowych oraz zbyt duży ruch na ul. Zwycięstwa.

Według wskazań uczestników konsultacji hasło „Koszalin pełnia życia” oznacza przede wszystkim miasto
tętniące życiem, z dużą liczbą atrakcji i wydarzeń kulturalnych oraz z ogródkami kawiarnianymi. Na drugim
miejscu pod względem liczebności znalazła się odpowiedź, że jest to jedynie hasło.
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ANALIZA SZCZEGÓŁOWA
Trzy pierwsze pytania sondażu miały charakter ogólny dotyczący poglądu na udział obywateli
w procesie planowania przestrzeni miejskiej.

Wykres 16. Czy według Pana/Pani potrzebny jest udział mieszkańców przy tworzeniu dokumentów decydujących
o zagospodarowaniu Koszalina?

Na

pytanie

czy

udział

mieszkańców

przy

tworzeniu

dokumentów

decydujących

o zagospodarowaniu Koszalina jest potrzebny, 97% uczestników sondażu odpowiedziało twierdząco,

Wykres 17. Jak ocenia Pan/Pani wpływ mieszkańców na działania władz dotyczące zagospodarowania
Koszalina?

Inaczej proporcje odpowiedzi rozkładają się w pytaniu o wpływ mieszkańców na działania władz
dotyczące zagospodarowania Koszalina. 78,9% badanych uważa, że mieszkańcy naszego miasta mają
raczej mały (49%) oraz zdecydowanie mały (29,9%) wpływ na decyzje dotyczące kształtowania
przestrzeni miejskiej. Jedynie niecałe 2% odpowiedzi wyrażały pogląd o zdecydowanie dużym wpływie
mieszkańców na omawianą kwestię.
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z czego 74,9% odpowiadających wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 22% „tak”.

Ostatnie pytanie z tego bloku tematycznego dotyczyło osobistej oceny swojego wpływu na najbliższe lokalne
otoczenie.

Wykres 18. Czy uważa Pan/Pani, że ma realny wpływ na to, co dzieje się w Pana/Pani najbliższym otoczeniu?

Odpowiedzi na to pytanie są bardzo zbliżone do tych otrzymanych w poprzednim pytaniu oceniających
ogólny wpływ mieszkańców na planowanie przestrzeni miejskiej. 78,1% uczestników sondażu uważa, że nie ma
wpływu na najbliższe lokalne otoczenie. Z czego 47,8% uważa, że tego wpływu zdecydowanie nie ma, a 30,3%
że raczej nie ma. 3,9% badanych czuje wysoką sprawczość w kształtowaniu swojego otoczenia.

Odpowiedzi na trzy powyższe pytania ukazują wyraźny pogląd
mieszkańców

Koszalina

zagospodarowania

na

przestrzeni

to,

że

decyzje

miejskiej

dotyczące

powinny

być

przeprowadzane w sposób partycypacyjny włączający mieszkańców
w proces planowania i decydowania. Jednocześnie mieszkańcy nie
czują swojego dotychczasowego realnego wpływu na działania
władz dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Wyniki
potwierdzają

słuszność

wdrażanego

obecnie

planowania

przestrzeni dzielnicy Śródmieście w szerokim stopniu dającego
możliwość mieszkańcom włączenia się w ten proces.
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[Odpowiedzi na trzy
powyższe pytania
ukazują wyraźny pogląd
mieszkańców Koszalina
o tym, że decyzje
dotyczące
zagospodarowania
przestrzeni miejskiej
powinny być
przeprowadzane
w sposób partycypacyjny
włączający mieszkańców
w proces planowania
i decydowania]

Kolejną częścią sondażu było pytanie o ocenę wybranych inwestycji przeprowadzonych w ostatnich
latach na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie: odnowę Rynku Staromiejskiego, budowę
Filharmonii Koszalińskiej, budowę boiska przy I LO im. S. Dubois, odnowienie ul. Dworcowej,
rewitalizację Parku Książąt Pomorskich i budowę nowej fontanny, odnowienie alejek przy Amfiteatrze
oraz utworzenie kontrapasa rowerowego na ul. Kościuszki. Na zakończenie tej części poprosiliśmy
o ogólną ocenę zmian przeprowadzanych w Śródmieściu.
Wszystkie inwestycje oceniane były w pięciostopniowej skali: Bardzo źle (1), Raczej źle (2),
Przeciętnie (3), Raczej dobrze (4) oraz Bardzo dobrze (5). Za pozytywną ocenę zmiany uznaje się tą,
której wskaźnik (obliczony ze średniej arytmetycznej ocen) przekracza wartość 3/5.
Badani mieszkańcy wszystkie wymienione inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach na terenie
dzielnicy Śródmieście w Koszalinie ocenili w sposób pozytywny. Najniżej ocenioną zmianą była odnowa
ul. Dworcowej (wskaźnik 3,04), a najlepiej budowa Filharmonii (wskaźnik 4,14) oraz rewitalizacja Parku
Książąt Pomorskich i budowę w nim nowej fontanny (wskaźnik 4,14).

Ocena wszystkich inwestycji układa się w następujący sposób:

1. Budowa Filharmonii Koszalińskiej – wskaźnik 4,14
2. Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich i budowa nowej fontanny – wskaźnik 4,14
3. Odnowienie alejek przy Amfiteatrze – wskaźnik 4,02
4. Budowa boiska przy I LO im. S. Dubois – wskaźnik 3,64
5. Utworzenie kontrapasa rowerowego na ul. Kościuszki – wskaźnik 3,55

7. Odnowienie ul. Dworcowej – 3,04
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6. Odnowa Rynku Staromiejskiego – 3,32

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozkłady odpowiedzi w ramach oceny przeprowadzonych inwestycji w
Śródmieściu.

Wykres 19. Odnowa Rynku Staromiejskiego [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach przeprowadzone na
terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie?]

Wykres 20. Budowa Filharmonii Koszalińskiej [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach przeprowadzone na
terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie?]

Wykres 21. Budowa boiska przy I LO im. S. Dubois [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach
przeprowadzone na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie]

Wykres 22. Odnowienie ul. Dworcowej [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach przeprowadzone na
terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie? ]
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Wykres 23. Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich i budowa nowej fontanny [4. Jak Pan/Pani ocenia
inwestycje w ostatnich latach przeprowadzone na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie?

Wykres 24. Odnowienie alejek przy Amfiteatrze [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach
przeprowadzone na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie? ]

Oprócz szczegółowej oceny poszczególnych inwestycji, mieszkańcy dokonali ogólnej oceny
zmian przeprowadzanych w dzielnicy Śródmieście. Ogólna ocena zmian wyniosła 3,22/5.

Wykres 26. Ogólna ocena zmian w Śródmieściu [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w ostatnich latach
przeprowadzone na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie? ]
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Wykres 25. Utworzenie kontrapasa rowerowego na ul. Kościuszki [4. Jak Pan/Pani ocenia inwestycje w
ostatnich latach przeprowadzone na terenie dzielnicy Śródmieście w Koszalinie? ]

W kolejnej części sondażu konsultacyjnego mieszkańcy naszego miasta ocenili 9 obszarów
funkcjonowania centrum Koszalina pod względem tego, czy w czasie ostatnich 5 lat uległy one poprawie czy
pogorszeniu. Pytanie miało charakter zamknięty, do wyboru były trzy odpowiedzi: pogorszenie (1), bez zmian
(2) oraz poprawa (3). Średnia ocena powyżej wskaźnika o wartości 2 kwalifikowana jest za uznanie zmiany za
poprawę, poniżej niego za pogorszenie.
Oceniane obszary funkcjonowania Śródmieścia to: Bezpieczeństwo, Tereny zielone, Chodniki, deptaki
i ścieżki rowerowe, Miejska komunikacja publiczna, Komunikacja samochodowa, Sklepy, Placówki
gastronomiczne, Oferta spędzania czasu wolnego, Zabudowa, estetyka architektury.
Ostatnim elementem pytania była ocena mieszkańców na temat zmian w czasie ostatnich 5 lat
w dzielnicy Śródmieście w Koszalinie.
Uczestnicy sondażu uznali, że 5 z wymienionych aspektów funkcjonowania dzielnicy Śródmieście uległo
poprawie: Bezpieczeństwo, Tereny zielone, Chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe, Placówki gastronomiczne,
Zabudowa, estetyka architektury (wskaźniki w tych obszarach wynosiły od 2,07 do 2,6). Według uzyskanych
ocen 4 inne obszary uległy pogorszeniu: Miejska komunikacja publiczna, Komunikacja samochodowa, Sklepy,
Oferta spędzania czasu wolnego (wskaźniki oceny tych aspektów nie odbiegały jednak w dużej mierze od
średniej 2 i wynosiły od 1,99 do 1,81).

Poprawa:

Rozkład wskaźników

1.

Chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe – wskaźnik 2,60

dla poszczególnych

2.

Tereny zielone – wskaźnik 2,35

3.

Bezpieczeństwo – wskaźnik 2,15

4.

Placówki gastronomiczne – wskaźnik 2,11

5.

Zabudowa, estetyka architektury – wskaźnik 2,07

obszarów rozkłada się
w następujący sposób:

Pogorszenie:
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6.

Oferta spędzania czasu wolnego – wskaźnik 1,99

7.

Miejska komunikacja publiczna – wskaźnik 1,90

8.

Sklepy – wskaźnik 1,82

9.

Komunikacja samochodowa – wskaźnik 1,81

Na poniższych wykresach prezentujemy szczegółów rozkład odpowiedzi dotyczących kolejno
każdego z obszarów funkcjonowania centrum Koszalina.

Wykres 27. Bezpieczeństwo [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległo
poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 28. Tereny zielone [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległy
poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 30. Miejska komunikacja publiczna [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5
lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 31. Komunikacja samochodowa [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat
uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]
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Wykres 29. Chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie
ostatnich 5 lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 32. Sklepy [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległy poprawie czy pogorszeniu
następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 33. Placówki gastronomiczne [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległy
poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 34. Oferta spędzania czasu wolnego [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległy
poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Wykres 35. Zabudowa, estetyka architektury [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat
uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Podsumowaniem tej części ankiety było pytanie o ogólną ocenę zmian
funkcjonowania Śródmieścia w ciągu ostatnich 5 lat. Połowa mieszkańców (50,1%)

uznała, że nie zaszły w tym zakresie istotne zmiany, 32,7% badanych uznało, że
Śródmieście funkcjonuje lepiej, a 17,2% dostrzegło pogorszenie.
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Wykres 36. Ogólna ocena Śródmieścia Koszalina [5. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie
ostatnich 5 lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące elementy odnoszące się do dzielnicy Śródmieście?]

Bardzo ważnym elementem sondażu konsultacyjnego było pytanie o wizję Śródmieścia Koszalina
w 2030r. składające się z dwóch części, w której należało wskazać jedną wizję centrum miasta z dwóch
zaproponowanych.
W pierwszej części osoby wyrażające swoją opinię mogły wybrać pomiędzy: wizją Śródmieścia
jako dzielnicy o ograniczonym ruchu samochodowym, z duża liczbą deptaków i ścieżek rowerowych
a dzielnicą z szerokimi ulicami przelotowymi zapewniającymi szybką komunikację do innych dzielnic
miasta. Zdecydowana większość mieszkańców (84,8%) opowiedziała się za opcją pierwszą. Tak
zdecydowane stanowisko mieszkańców tym obszarze jest ważne, ponieważ pokazuje akceptację

Wykres 37. Jaka wizja Śródmieścia Koszalina w 2030r. jest Panu/Pani bliższa?
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koszalinian wobec planów ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Koszalina.

Druga część pytania dotyczyła charakteru codziennego funkcjonowania centrum, dając do wyboru dalsze
dwie wizje dzielnicy Śródmieście: Miejsce spokojne o typowo praktycznej funkcji – urzędy, banki, sklepy oraz
Miejsce z rozwiniętymi wydarzeniami artystycznymi, małą architekturą, ogródkami kawiarnianymi. Opinia
badanych w tej części była jeszcze bardziej zdecydowana niż w poprzedniej. Aż 90,4% mieszkańców stwierdziło,
że bliższa im jest wizja druga. Stanowisko mieszkańców wyrażone w tym pytaniu znalazło swoje
odzwierciedlenie w odpowiedziach na pytania otwarte sondażu.

Wykres 38. Jaka wizja Śródmieścia Koszalina w 2030r. jest Panu/Pani bliższa?
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Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wskazali co musiałoby się zmienić by więcej czasu
wolnego spędzali w Śródmieściu Koszalina. Spośród 9 możliwości mogli wskazać maksymalnie dwie
odpowiedzi. Poniżej prezentujemy opinie mieszkańców:

1. Powstanie ogródków kawiarnianych i restauracyjnych na wolnym powietrzu - 487 wskazań
2. Poprawienie estetyki miasta – jednolita zabudowa, mniej reklam i szyldów - 351 wskazań
3. Utworzenie deptaków - 344 wskazań
4. Rozwój instytucji kultury, zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych - 338 wskazań
5. Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych - 268 wskazań
6. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych - 177 wskazań
7. Powstanie i promocja szlaków turystycznych po centrum miasta - 159 wskazań
8. Rozwój miejsc do uprawiania sportu - 147 wskazań
9. Zwiększenie liczby sklepów i placówek handlowych - 98 wskazań

Wykres 39. Co musiałoby się zmienić by więcej czasu wolnego spędzał/a Pan/Pani w Śródmieściu Koszalina?

Ostatnie dwa pytania sondażu miały charakter otwarty, osoby wypełniające je same wpisywały
proponowane przez siebie odpowiedzi. Uzyskane informacje w tej części sondażu są obszerne,
merytoryczne, potwierdzają wyniki otrzymane we wcześniejszej części badania.
Poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie co jest według nich największym nierozwiązanym do tej
pory problemem w Śródmieściu. Wszystkie otrzymane odpowiedzi zostały skategoryzowane w grupy
spójne tematyczne.
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10. Inne - 60 wskazań

Poniżej przedstawione jest zestawienie kategorii problemowych według liczebności zakwalifikowanych
do nich odpowiedzi:

1. Brak miejsca do spotkań, spędzana czasu wolnego (deptaku, ogródków kawiarnianych, wydarzeń
kulturalnych w centrum, atmosfery starówki) – 152 odpowiedzi
2. Mała liczba miejsc parkingowych, parkowanie na chodnikach – 103 odpowiedzi
3. Zbyt duży ruch na ul. Zwycięstwa – 101 odpowiedzi
4. Estetyka zabudowy/reklam – 72 odpowiedzi
5. Zbyt dużo punktów bankowych, aptek itp. – 59 odpowiedzi
6. Komunikacja samochodowa – 41 odpowiedzi
7. Rejon „Manhattanu” – 39 odpowiedzi
8. Komunikacja rowerowa – 38 odpowiedzi
9. Wygląd Rynku Staromiejskiego i Ratusza – 35 odpowiedzi
10. Czystość i bezpieczeństwo – 25 odpowiedzi
11. Stan chodników – 18 odpowiedzi
12. Okolice Dworców PKP/PKS oraz ul. Dworcowa – 18 odpowiedzi
13. Zieleń miejska, parki – 15 odpowiedzi
14. Boisko przy Gimnazjum nr 2 – 10 odpowiedzi
15. Brak planowania długookresowego – 8 odpowiedzi
16. Komunikacja publiczna – 7 odpowiedzi

Całość odpowiedzi zawarta jest w Załączniku nr 4 dostępnym w wersji online raportu, poniżej przedstawiamy
kilka wybranych odpowiedzi dla każdej kategorii.
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BRAK MIEJSCA DO SPOTKAŃ, SPĘDZANIA CZASU (DEPTAKU, OGRÓDKÓW KAWIARNIANYCH,
WYDARZEŃ KULTURALNYCH W CENTRUM, ATMOSFERY STARÓWKI)

”

„Oprócz parku w centrum Koszalina tak naprawdę nie ma żadnego miejsca aby odpocząć czy spotkać
się z kimś na świeżym powietrzu.”
„Brak atmosfery centrum Miasta jako miejsca do spokojnych spotkań, posiedzenia, relaksu, mniejszych
lub większych wydarzeń kulturalnych.”
„Brak starówki, brak kameralnych miejsc gdzie można spotkać się ze znajomymi na wolnym powietrzu.”
„Brak deptaków i miejsca gdzie można się udać by odpocząć, brak typowej starówki czy miejsca gdzie
można usiać i wypić dobrą kawę i kupić kwiatka u kwiaciarki rynkowej dla kochanej osoby....mało
romantyczne jest nasze śródmieście.”
„Bardzo mało atrakcji dla mieszkańców.”
„Sama fontanna nie wystarczy. Brak atrakcji typowo związanej z miastem. Czegoś co byłoby jego
symbolem.”

MAŁA LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH, PARKOWANIE NA CHODNIKACH

”

„Ograniczona ilość parkingów przy instytucjach publicznych - Urząd Miejski i okolice, dworzec PKP.”
„Bardzo mała ilość parkingów bezpłatnych.”
„Mała liczba miejsc parkingowych oraz niezbyt pomyślne ich rozmieszczenie.”

”

„Zbyt intensywny ruch samochodowy, za dużo parkingów w miejscach które powinny być przeznaczone
dla ludzi tj. deptaki, strefy bez ruchu samochodów.”
„Zbyt duży ruch uliczny, który zdecydowanie zmniejsza poczucie bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów.”
„Ulica Zwycięstwa przecinająca Śródmieście na pół, utrudniająca powstanie tzw. ogródków
kawiarnianych i deptaków z atrakcyjną zielenią. Dodatkowo generuje hałas i zanieczyszczenia.”
„Przebywanie pieszego w śródmieściu jest bardzo męczące. Obecnie śródmieście jest dla samochodów,
nie dla ludzi.”
„Potok aut przetaczających się przez centrum tranzytowo z jednego osiedla na drugie.
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ZBYT DUŻY RUCH NA UL. ZWYCIĘSTWA

ESTETYKA ZABUDOWY/REKLAM

”

„Brak jednolitych rozwiązań architektonicznych. Za mało nowych budynków nawiązuje architekturą do
historycznych zabudowań sąsiadujących. Nowe budynki są zbyt nowoczesne.”
„Brak zadbania o estetykę miasta, pstrokate kolory, za dużo reklam, totalna samowolka odnośnie szyldów.”
„Jest stanowczo za dużo reklam i szyldów. Panuje ogólny nieład przestrzenny – każdy budynek w śródmieściu
jest z innej bajki.”
„Budynki od ulicy odnowione, a z drugiej strony lub nie leżące bezpośrednio przy ulicy zaniedbane.”

ZBYT DUŻO PUNKTÓW BANKOWYCH, APTEK ITP.

”

„Śródmieście to miejsce lumpeksów, banków i aptek. W połączeniu z przejeżdżającymi obok samochodami,
staje się nieatrakcyjnym miejscem do spędzania tam czasu.”
„Zupełne wyludnienie. Śródmieście nie ma nic zaoferowania dla mieszkańców poza bankami.”
„Zbyt dużo aptek i banków – poza kupieniem leków, założeniem lokaty, spacerami, siedzeniem na ławce
(brudnej od odchodów gołębi!!) i przekrzykiwania siebie nawzajem, brak opcji do ciekawego spędzenia czasu .”
„Obszar ten został zaanektowany przez banki, spółki telekomunikacyjne i apteki. Po godzinie 18 życie zamiera
wraz z zamknięciem tych placówek.”
„Brak sklepów w starym zrozumieniu, przesyt placówkami bankowymi, lombardami, salonami komórkowymi ,
aptekami. Przy takim nasyceniu placówkami bankowymi śródmieście jest martwe co widać po godzinie
16 a nawet w dzień. Porównując to z latami 70, 80 to jest przepaść.”

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

”

„Korki na skrzyżowaniu Stawisińskiego-Zwycięstwa.”
„Zamknięcie ulicy Piłsudskiego przez obwodnicę.”
„Korki na ul. Młyńskiej i Zwycięstwa. Uważam, że do poprawy ruchu niezbędne jest rondo na skrzyżowaniu
Młyńska – Podgrodzie.”
„Brak wyrównania zapadniętych albo wystających w jezdniach studzienek kanalizacyjnych.”
„Dziurawe drogi.”
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REJON „MANHATTANU”

”

„Moim zdaniem największym nierozwiązanym problemem w Śródmieściu jest obszar po dawnym
Manhattanie. Według mnie powinno tam powstać miejsce targowe z jednolitymi stanowiskami, gdzie
można by kupić świeże, ekologiczne warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, ryby itp. Przywrócenie takiego
miejsca w centrum przyciągnęło by nie tylko mieszkańców, ale i turystów.”
„Niezagospodarowany, dziurawy teren po Manhattanie.”
„Największym nierozwiązanym problemem Śródmieściu jest "Manhattan". Uważam, że teren powinien
zostać zagospodarowany jako mały park z dużym zielonym trawnikiem w centrum placu tak, żeby można
było tam pograć w badmintona, rozłożyć się z kocem itp.”
„Teren po "MANHATANIE". Powinno to być miejsce dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej
i tam powinny być: deptaki ścieżki, zieleń, fontanna, sklepiki, gastronomia z ogródkami.”

KOMUNIKACJA ROWEROWA

”

„Brak infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe połączone w spójną sieć).”
„Brak stanowisk na przypięcie roweru.”
„Brak możliwości dojazdu rowerem do ścisłego centrum miasta z pozostałych dzielnic Koszalina.”
„Brak zagospodarowania świetnego ternu wzdłuż Dzierżęcinki od zalewu aż do sportowej doliny!! to aż
się prosi o ścieżkę rowerowa, deptak, ławki i oświetlenie.”

WYGLĄD RYNKU STAROMIEJSKIEGO / RATUSZA

”

„Estetyka budynku Ratusza.”
„Niestety zamiast potrzebnego dla klientów Urzędu Miejskiego parkingu powstał budynek zasłaniający
najładniejsze elementy rynku.”

CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

”

„Zaniedbanie terenów zielonych, niedostateczna (niejednokrotnie żadna) ingerencja policji/straży
miejskiej w sytuacjach rzeczywistego łamania prawa (spożywanie alkoholu, awanturowanie się,
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„Likwidacja dużego pasa zieleni na rynku staromiejskim.”

wyłudzanie pieniędzy), złe oświetlenie parków (głównie przy ulicy szpitalnej - lampy w parku świecą żółtym
światłem, które pada nie dalej jak 0,5m od lampy).”
„Może nie w śródmieściu, ale w całym Koszalinie brakuje pieszych patroli policji, szczególnie w porach nocnych
między osiedlami. Natomiast w śródmieściu w porach nocnych wciąż szaleją agresywni i szybko jeżdżący bez
żadnych ograniczeń kierowcy.”
„Agresywni i pijani ludzie na ławkach.”
„Gołębie zanieczyszczające plac przed Ratuszem.”

STAN CHODNIKÓW

”

„Brak pieszych ciągów komunikacyjnych.”
„Chodniki – popękane, wąskie.”
„Miasto jest nieprzyjazne dla osób pieszych. Stan jezdni również jest lepszy niż chodników.”

OKOLICE DWORCOW PKS/PKP ORAZ UL. DWORCOWA

”

„Wygląd dworców PKP i PKS oraz infrastruktury wokół nich.”
„Ulica Dworcowa - niewykorzystana szansa na super wizytówkę miasta, nieudana przebudowa w 2015 roku,
deptak traktowany jako parking, nieumiejętność wyegzekwowania przez miasto zakazu ruchu.”

ZIELEŃ MIEJSKA, PARKI

”

„Za mała ilość terenów rekreacyjnych i zielonych.”
„Nie dokończona rewitalizacja parku.”
„Zbyt małe wykorzystanie Parku Książąt Pomorskich - pięknego miejsca w centrum miasta, w którym oprócz
możliwości spacerowania nie dzieje się nic. W przeciwieństwie do podobnych miejsc w innych krajach - brak
tam restauracji czy kawiarni, a całość nie jest połączona ciągiem pieszym z centralnym placem przed Ratuszem,
ponieważ dzieli je bardzo ruchliwa i hałaśliwa ulica.”
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BOISKO PRZY GIMNAZJUM NR 2

”

„Boisko przy Gimnazjum nr 2 wydaje się niepasujące do pięknie wyremontowanego budynku najstarszej
szkoły w mieście.”
„Niezagospodarowany teren zielony w Gimnazjum 2.”

BRAK DŁUGOOKRESOWEGO PLANOWANIA

”

„Brak spójnego, realnego, wieloletniego planu rozwoju.”
„Brak idei i kompleksowego pomysłu i planu na rozwój i utrzymanie, zagospodarowanie centrum,
odpowiadającego na współczesne wyzwania co do funkcji i formy miasta, co szczególnie widać w braku
ładu przestrzennego.”
„Wszystkie poważne inwestycje w obszarze Śródmieścia powinny być wstrzymane do czasu
opracowania dla tego obszaru nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowanie o szeroko
zakrojonym charakterze (z uwzględnieniem oddziaływania regionalnego i ponadregionalnego) powinno
być realizowane przez zespół profesjonalistów z szacunkiem dla potrzeb mieszkańców i użytkowników
Śródmieścia.”

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

”

„Bardzo trudno przemieszczać się autobusem z jednej dzielnicy Koszalina do drugiej. Kursy autobusów
są ze sobą nieskomunikowane, dlatego trudno o przesiadkę.”

częstotliwość jej kursowania nie jest dostosowana do rytmu miasta (godziny pracy urzędów, szkół,
zakładów pracy, sklepów).”
„Brak nocnych autobusów.”
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„Połączenia opracowane w ubiegłym wieku nie odpowiadają obecnemu kształtowi miasta, godziny

W ostatnim pytaniu sondażu spytaliśmy mieszkańców co oznacza dla nich hasło „Koszalin – pełnia życia”. Na
pierwszy rzut oka wydaje się proste, jednak kryje w sobie wiele znaczeń. O to najważniejsze znaczenie
zapytaliśmy w ankiecie, odpowiedzi mogą wskazywać główny kierunek do zmian w naszym mieście. Wszystkie
otrzymane odpowiedzi zostały skategoryzowane w grupy spójne tematyczne. Poniżej przedstawione jest
zestawienie kategorii problemowych według liczebności zakwalifikowanych do nich odpowiedzi:

1.

Miasto tętniące życiem, z dużą liczbą atrakcji i wydarzeń kulturalnych, ogródkami kawiarnianymi - 202
odpowiedzi

2.

Hasło nic nie znaczy, jest to jedynie slogan - 67 odpowiedzi

3.

Miasto z miejscami pracy, zapewniające godne warunki życia - 51 odpowiedzi

4.

Miasto z dobrą infrastrukturą sportową, zapewniające aktywność na świeżym powietrzu, z ciekawymi
wydarzeniami sportowymi - 50 odpowiedzi

5.

Miasto kompleksowo zaspokajające potrzeby swoich mieszkańców - 44 odpowiedzi

6.

Miasto turystyczne, wykorzystujące walory krajobrazowe i bliskość morza - 32 odpowiedzi

7.

Miasto atrakcyjne dla młodych osób - 25 odpowiedzi

8.

Miasto mające ofertę dla osób w każdym wieku - 24 odpowiedzi

9.

Miasto zielone - 23 odpowiedzi

10. Miasto czyste i bezpieczne - 22 odpowiedzi
11. Miasto stale rozwijające się - 17 odpowiedzi
12. Miasto ze sprawną komunikacją (samochodową, rowerową, publiczną i dla pieszych) - 15 odpowiedzi

Całość odpowiedzi zawarta jest w Załączniku nr 5 dostępnym w wersji online raportu, poniżej przedstawiamy
kilka wybranych odpowiedzi dla każdej kategorii.
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MIASTO TĘTNIĄCE ŻYCIEM Z DUŻĄ LICZBĄ ATRAKCJI KULTURALNYCH, OGRÓDKAMI KAWIARNIANYMI

”

„Zmiana Koszalina na miasto dynamiczne, aktywne, w którym ludzie wychodzą z domów i uczestniczą
w wydarzeniach kulturalnych, spotykają się poza obrębem swoich gospodarstw domowych (kawiarnie,
restauracje).”
„Miasto które powinno aktywować mieszkańców do spędzania czasu w przestrzeniach publicznych,
organizować różnego rodzaju wydarzenia...”
„Miasto które tętni życiem, pełne atrakcji, optymistyczne, zachęcające do działania i dające pozytywne
odczucia i wibracje...zachęcające do odwiedzin... Przebudowa rynku to jedno, a faktyczną idea, ba jego
zagospodarowanie to druga kwestia.”
„Koszalin cieszący się uznaniem mieszkańców, gdzie z uśmiechem spędzają każdą wolną chwilę.
Zadowoleni, czy pogoda dopisuje czy nie, że mają gdzie pójść.”
„Żeby centrum było wypełnione ludźmi, którzy przychodzą nie do banku stać w kolejce ale żeby spędzić
tam przyjemnie czas - z rodziną, ze znajomymi. Zjeść lody, napić się piwa, wziąć udział w wydarzeniu
kulturalnym, posiedzieć latem i odpoczywać. Przejechać się spokojnie rowerem. A nie stać w korku,
wysłuchiwać trąbienia, martwić się czy na pasach mnie ktoś nie potrąci, przejść szybko z punktu A do B,
zostawić samochód daleko od celu i rower, przy znaku drogowym skąd zniknie ukradziony bez śladu.”

HASŁO NIC NIE ZNACZY, JEST TO JEDYNIE SLOGAN

”

„Antonim, tudzież oksymoron miasta Koszalin, nie mający nic wspólnego z tym, co mógłby zaoferować
Koszalin.”

„Nic. Nie odczuwam aby Koszalin pozwalał na korzystanie z życia w pełni i jeśli nic się nie zmieni w tym
kierunku planuję wyprowadzkę do jednej z podmiejskich gmin.”

MIASTO Z MIEJSCAMI PRACY, ZAPEWNIAJĄCE GODNE WARUNKI ŻYCIA

”

„Przede wszystkim praca dla ludzi, bo bez tego nie będzie życia tutaj, tylko emigracja.”
„Miasto w którym warto zostać i pracować, rozwijające się pod względem gospodarczym.”
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„Przepraszam za bezpośredniość: NIC.”

MIASTO Z DOBRĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ, ZAPEWNIAJĄCE AKTYWNOŚĆ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, Z
CIEKAWYMI WYDARZENIAMI SPORTOWYMI

”

„Miejsce zachęcające do przebywania w nim. Dużo miejsca do uprawiana aktywności fizycznych – bieganie,
rolki, rower. zawody sportowe, ogólne aktywności angażujące obywateli miasta do uczestnictwa.”
„Widok ludzi korzystających aktywnie z dnia poza domem. Spacery, ćwiczenia, czy zabawa na świeżym
powietrzu, na które każdy może sobie pozwolić. Po prostu widok mieszkańców w pełni korzystających z życia.”
„Liczne miejsca do uprawy sportu takie jak zewnętrzne siłownie, boiska, ścieżki rowerowe w miejscach, które
ładnie wyglądają i zachęcają do uprawiania sportów, dzięki czemu dużo ludzi będzie się wprowadzało do miasta,
przez co zwiększy się ruch na ulicach miasta.”

MIASTO KOMPLEKSOWO ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY SWOICH MIESZKAŃCÓW

”

„Oznacza to dla mnie, że Koszalin jest miejscem przyjaznym do codziennego funkcjonowania dla mieszkańców.
Gdzie można spełniać się zawodowo i prywatnie. Musi to być miejsce gdzie można bezpiecznie wychowywać
dzieci.”
„Miejsce, w którym chce się żyć i mieszkać, wychowywać dzieci, które będą miały zapewnioną przyszłość
w mieście, w którym zarządzający słuchają mieszkańców. W mieście które racjonalnie gospodaruje naszymi
pieniędzmi.” „Aktywny udział mieszkańców w życiu miasta.”
„Idea ta oznacza miasto, w którym mieszkańcom nie będzie niczego brakowało oraz nie będą oni szukali
atrakcyjniejszych miejsc do życia.”
„Każdy z obywateli miasta chce czuć, że Koszalin jest jego miejscem, zaspokajającym nie tylko podstawowe
potrzeby bytowe, ale również będącym miastem perspektyw.”

MIASTO TURYSTYCZNE WYKORZYSTUJĄCE WALORY KRAJOBRAZOWE I BLISKOŚĆ MORZA

”

„Postawienie większego nacisku na promocję miasta, wykorzystanie przenikania się terenu zabudowanego z
leśnym/parkowym, stworzenie alternatywy dla turystów spędzających czas wolny nad morzem.”
„Idea ta oznacza dla mnie takie dostosowanie miasta, żeby mieszkańcy nie uważali innych miast Polski za
szczególnie atrakcyjne:) Chodzi o to, że miasto powinno przyciągać wczasowiczów z Mielna i okolic. Dla nich
wycieczka do Koszalina powinna wywoływać dreszcz podniecenia i emocji.”
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„Rozwój turystyki. Zbliżenie Koszalina z morzem, rozbudowa w stronę Jeziora Jamno.”
„Nowoczesne, interesujące miasto, które w deszczowe dni jest dobrą alternatywą dla turystów nad
morzem.”
„Idea piękna - trzeba ją rozbudzić. Chociażby większym powiązaniem miasta z morzem. Ofertą dla
mieszkańców, a nie tylko turystów.”

MIASTO ATRAKCYJNE DLA MŁODYCH OSÓB

”

„Miasto w którym chce się żyć i do którego chętnie wracają młodzi wykształceni ludzie.”
„Więcej ofert pracy dla młodych.”
„Rozwój szkolnictwa – wykształcenie to podstawa rozwoju; stworzenie atrakcyjnych warunków dla
absolwentów, aby chcieliby pozostać w Koszalinie albo do niego wrócić po zakończeniu edukacji.”
„To znaczy, ze młodzi chcą żyć tu, tworzyć rodziny, tworzyć środowiska pracy i swoje ja.”

MIASTO MAJĄCE OFERTĘ DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU

”

„Pełnia życia to zaspokojenie potrzeb małych i dużych, żeby każdy, niezależnie od wieku i statusu
społecznego czuł się dobrze w Koszalinie i zawsze był dumny, że mieszka i żyje w Koszalinie.”
„Żeby każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć dla siebie miejsce do wypoczynku, rekreacji, dostęp do
szeroko pojętej kultury.”
„Miasto przyjazny dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dzieci czego niestety brak jest w naszym

MIASTO ZIELONE

”

„Miasto turystyczne z dużą ilością zieleni i deptakami.”
„Miasto przyjazne ludziom, z jak największą ilością terenów zielonych. Z dobrze urządzonymi placami
zabaw dla dzieci (polecam wizytę w Wejherowskim parku). Dobrym kierunkiem są inwestycje wokół
'zalewu', świetnym pomysłem jest/była 'sportowa dolina'.”
„Przede wszystkim czyste powietrze (a z tym jest niezbyt dobrze - duża ilość budynków / mieszkań
opalanych drewnem, węglem i czym tam się da...), dużo zieleni (w różnej postaci - drzewa, krzewy,
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mieście.”

trawniki, kwietniki itp.), ograniczanie do minimum wszelkiego rodzaju hałasu (motoryzacja, głośna muzyka,
poranne dostawy towarów, wentylatory i klimatyzatory itp. ...).”
„Poprawa terenów zielonych, rozwój miejsc, w które można chodzić z dziećmi, ale i ze zwierzętami (ciężko o
spokojny spacer z psem).”

MIASTO CZYSTE I BEZPIECZNE

”

„Koszalin bezpieczny, bez rowerzystów szalejących na chodnikach i przejściach dla pieszych, bez psich
odchodów na każdym kroku, bez szpecących reklam.”
„Czystość i porządek w mieście.”
„Miasto dające poczucie bezpieczeństwa dla jego mieszkańców.”

MIASTO STALE ROZWIJAJĄCE SIĘ

”

„Ciągły rozwój miasta, inwestycje i nowe pomysły.”
„Koszalin otwarty na różne rozwiązania, nieustająco niezmieniający się i dopasowujący się do potrzeb
mieszkańców.”
„Chce się mieszkać w mieście w którym z roku na rok widać zmiany na lepsze.”

MIASTO ZE SPRAWNĄ KOMUNIKACJĄ (SAMOCHODOWĄ, ROWEROWĄ, PUBLICZNĄ I DLA PIESZYCH)

”

„Dużo przestrzeni do spacerów, odpoczynku w sercu miasta, z dala od tłocznych ulic i warkotu samochodów.”
„Bezpieczne przemieszczanie się na drodze, chodnikach i ścieżkach rowerowych.”
„Możliwość łatwej komunikacji nawet bez użycia samochodu.”
„Dobra infrastruktura drogowa umożliwiająca bezproblemowy przejazd przez miasto.”
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ZAŁĄCZNIK 2
Ankieta CATI – Śródmieście Koszalina

ANKIETA CATI – ŚRÓDMIEŚCIE KOSZALINA
1.

Jak Pan/Pani ocenia Śródmieście Koszalina pod poszczególnymi względami:
Oceny proszę dokonać w skali 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 2-raczej źle, 3-przeciętnie, 4- raczej dobrze, 5-bardzo dobrze.
1.
Bardzo
źle

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2.
Raczej
źle

3.
Przeciętnie

4.
Raczej
dobrze

5.
Bardzo
dobrze

Bezpieczeństwo
Tereny zielone (parki, skwery)
Chodniki, deptaki i ścieżki rowerowe
Miejska komunikacja publiczna
Komunikacja samochodowa
Sklepy
Placówki gastronomiczne
Oferta spędzania czasu wolnego
Zabudowa, estetyka architektury
Ogólna ocena Śródmieścia Koszalina

2.

Jak często odwiedza Pan/Pani dzielnicę Śródmieście?
a) Jestem mieszkańcem Śródmieścia
b) Codziennie lub prawie codziennie
c) Zazwyczaj w weekendy
d) Około raz w tygodniu
e) Około raz w miesiącu
f) Kika razy w roku
g) Rzadziej

3.

Jaki jest główny powód, z którego odwiedza Pan/Pani Śródmieście? (max. 2 odpowiedzi)
a) To moje miejsce zamieszkania
b) Praca zawodowa
c) Szkoła/nauka
d) Odwiedziny u rodziny/znajomych
e) Zakupy
f) Wyjście do kawiarni/restauracji/pubu
g) Relaks (np. kino, teatr)
h) Sprawy urzędowe (np. poczta, bank, urząd)
i) Inny powód: jaki?............................................

4. Jakie jest Pana/Pani zdaniem Śródmieście Koszalina?
(Udzielając odpowiedzi, proszę zaznaczyć odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień natężenia danej cechy)

a.

rozwijające się czy nierozwijające się?
Zupełnie nie rozwijające się……………
1
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2

3

….…….……….... Mocno rozwijające się
4

5

b. z ciekawą czy z nieciekawą architekturą?
Z zupełnie nieciekawą architekturą…
1

c.

2

3

……... Z bardzo ciekawą architekturą
4

5

chętnie czy niechętnie odwiedzane przez turystów?
Bardzo niechętnie odwiedzane……..
1

2

3

…………..Bardzo chętnie odwiedzane
4

5

d. z dużą czy z małą ilością wydarzeń kulturalnych?
Z bardzo małą ilością……………….……
1

e.

2

3

1

2

3

1

2

3

………………………….…..…Bardzo ładne
4

5

………………………….…..…Bardzo czyste
4

5

warte odwiedzenia czy niewarte odwiedzenia?
Zupełnie nie warte do odwiedzenia
1

5.

5

brudne czy czyste?
Bardzo brudne…………….…….…………..

g.

4

brzydkie czy ładne?
Bardzo brzydkie…………….…….…………

f.

……………………..…Z bardzo dużą ilością

2

3

.…..… Zdecydowanie warte odwiedzenia
4

5

Jakie są największe atuty Śródmieścia Koszalina – jego mocne strony?
Proszę wskazać max. 3 odpowiedzi
a) sprawny system komunikacji drogowej, autobusowej
b) czyste, bezpieczne miasto
c) dużo placówek handlowych/gastronomicznych
d) dużo miejsc do spędzania wolnego czasu
e) dużo terenów zielonych
f) ciekawe miejsca i wydarzenia kulturalne
g) atrakcje turystyczne/ciekawe miejsca do zwiedzania
h) wygląd/estetyka budynków i przestrzeni publicznej
i) nowoczesne rozwiązania technologiczne (punkty wi-fi, monitoring, sterowanie ruchem na skrzyżowaniach itp.)
j) zwartość śródmieścia, łatwa dostępność do miejsc o różnych funkcjach (urzędy, sklepy, tereny rekreacyjne itp.)
k) inne: jakie? ......
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6.

Jakie są największe problemy Śródmieścia Koszalina – jego słabe strony.
Proszę wskazać max. 3 odpowiedzi
a) Za dużo punktów handlowych jednego typu (banki, apteki)
b) Mało placówek gastronomicznych, w tym na świeżym powietrzu
c) Nadmierny ruch samochodowy w ścisłym centrum
d) Trudności z parkowaniem
e) Mało dróg rowerowych i pieszych
f) Mało miejsc/„okazji” do spędzania czasu (wyludnianie centrum miasta po godzinach pracy)
g) Przypadkowa/niedopasowana/niespójna zabudowa
h) Dużo miejsc zaniedbanych oraz „tymczasowych” punktów handlowych
i) Brak wizji/pomysłu na rolę śródmieścia – nie ma ono swojego charakteru, wiodącej funkcji
j) Inne: jakie? ...

7.

Jakich miejsc jest za mało w Śródmieściu Koszalina? Proszę wskazać max. 3 takie miejsca.
a. Kawiarni/Restauracji/Pubów
b. Ogródków restauracyjnych/kawiarnianych
c. Miejsc rozrywki dla młodzieży
d. Kin
e. Placów zabaw dla dzieci
f. Centrów handlowych, supermarketów
g. Bibliotek
h. Ścieżek rowerowych
i. Otwartych punktów dostępu do Internetu HOT SPOT
j. Parków i skwerów
k. Hoteli i pensjonatów
l. Miejsc parkingowych
m. Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej np. boisk, hal sportowych, basenów, otwartych siłowni
n. Innych miejsc, proszę podać………………………………………….

8.

Które z poniższych działań mogłyby zwiększyć atrakcyjność Śródmieścia. Proszę wybrać max 3.
a. Realizowanie większej liczby inwestycji w Śródmieściu
b. Większa promocja atrakcji turystycznych
c. Zwiększenie ilości terenów zielonych (parków, skwerów itp.)
d. Rewitalizacja terenów zielonych – poprawa ich wyglądu
e. Remonty dróg i chodników
f. Budowa nowych dróg
g. Powstanie deptaków
h. Zmniejszenie intensywności ruchu samochodowego w Śródmieściu
i. Budowa ścieżek rowerowych
j. Powstanie nowych punktów handlowych
k. Rozwój instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych
l. Rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych
m. Poprawa miejskiej komunikacji publicznej
n. Zwiększenie bezpieczeństwa
o. Powstanie nowych punktów restauracyjnych, kawiarnianych, w tym na wolnym powietrzu
p. Poprawa estetyki Śródmieścia – remonty elewacji budynków, usunięcie reklam itp.
q. Inne, jakie? …………………………………………………

9.

Czy zauważa Pan/i jakieś ważne zmiany, które pojawiły się w Śródmieściu w ciągu ostatnich kilku lat?
a. Tak – przejdź do pyt.11
b. Nie – przejdź do pyt. 13
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10. Proszę wskazać, jakie zmiany Pan/Pani zauważa.
a. ………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………
c. ………………………………………………………………………
11. Jak Pan/Pani ocenia zaobserwowane zmiany?
a. Zdecydowanie pozytywnie
b. Raczej pozytywnie
c. Neutralnie – nie mam zdania
d. Raczej negatywnie
e. Zdecydowanie negatywnie
12. Co by Pan/Pani zmienił/a w Śródmieściu Koszalina?
………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA
1.

Płeć respondenta
a. Kobieta
b. Mężczyzna

2.

Proszę podać swój wiek
a. 18 – 24 lata
b. 25 – 34 lata
c. 35 – 44 lata
d. 45 – 54 lata
e. 55 – 64 lata
f. 65 i więcej lat

3.

Proszę określić średni dochód przypadający na osobę w Pana/ Pani gospodarstwie domowym (suma wszystkich dochodów
podzielona przez liczbę osób w gospodarstwie domowym)
a. Poniżej 1200 zł
b. Od 1201 zł do 2000 zł
c. Od 2001 zł do 3000 zł
d. Od 3001 zł do 5000 zł
e. Powyżej 5001 zł
f. Odmowa odpowiedzi

4.

Wykształcenie
a. Podstawowe (oraz niepełne podstawowe i gimnazjalne)
b. Zawodowe
c. Średnie
d. Wyższe

5.

Miejsce zamieszkania
a. Śródmieście
b. Pozostałe dzielnice Koszalina
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ZAŁĄCZNIK 3
Ankieta 2 – Sondaż konsultacyjny
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ZAŁĄCZNIK 4
Zestawienie odpowiedzi udzielanych na pytanie nr 8 w sondażu konsultacyjnym

PYTANIE: 8. Co jest Pana/Pani największym nierozwiązanym do tej pory problemem w Śródmieściu?
Zamiera życie po 15
Największym nierozwiązanym problemem jest moim zdaniem zbyt mała ilość ścieżek rowerowych Zbyt mało miejsca by usiąść przy
ratuszu, oraz brak miejsc parkingowych
Największym nierozwiązanym problemem Śródmieściu jest "Manhattan". Uważam, że teren powinien zostać zagospodarowany jako
mały park z dużym zielonym trawnikiem w centrum placu tak, żeby można było tam pograć w babingtona, rozłożyć sie z kocem itp.
oraz poprawa jakości chodników i wysprzątanie ulic Harcerskiej, Mariańska,
Wróblewskiego, Barlickiego.
beznadziejna "kawiarnia" na placu przed Ratuszem Mała ilość miejsc parkingowych, mało lokali typu kawiarenki na powietrzu
Brak miejsc do parkowania, moim zdaniem powinien powstać piętrowy parking na miejscu dawnego mahatanu.
Duzy ruch samochodowy.
Bezdomni, wszechobecny bałagan 1. Pomiedzy ul. Połtawska a Krzywoustego jest parking (dawniej był tam m.in. zakład tapicerski)
Bardzo dobrze, że jest bezpłatny, ale jego infrastruktura pozostawia wiele do życzenia Trzeba utwardzić teren itp. . 2. Oczywiście
dawny "Manhattan" - co dalej? oczywiście straszy. 3. Brak miejsca do spędzania czasu dladzieci i młodzieży w tym rejonie. Może
dobrym pomysłem i rozwiązaniem problemu byłoby odnowienie boiska i zainstalowanie bezpiecznego sprzętu do ćwiczeń na terenie
Gimnazjum nr 2. Boisko i sprzęt do ćwiczeń dostępny dla mieszkańców osiedla po zamknięciu szkoły i w weekendy. Obecnie brak jest
takiego boiska w centrum a to w szkole już dawno nie nadaje się do użytku.
brak infrastruktury gastronomicznej i kultury
brak infrastruktury rowerowej w centrum miasta, zaniedbane chodniki, zaniedbania zieleń miejska, brak parkingów rowerowych,
niepasujący kolor fasady budynków przy rynku staromiejskim do nowo odnowionego placu przed ratuszem,
niespójne kierunkowskazy turystyczne, zaniedbane okolice dworca Brak jest miejsc parkingowych w centrum, szkoda że nie powstał
ten parking podziemny. Brak też "eventów", festiwali. Powinno się od nich roić w naszym mieście! Proponuję festiwal latawców,
nawet międzynarodowy, kolorowe dni, rowerowy rajd przez miasto w dzień bez samochodu!
Plac przed ratuszem. Beton, beton i jeszcze raz beton. Jak można było pozwolić na coś takiego?
Multum banków!
brak scieżek rowerowych w centrum, miejsc do spedzania czasu z najbliższymi, ruchliwa ulica Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa Stawisińskiego - Wojska Polskiego
ruch samochodowy przez centrum
Brak spójnego, realnego, wieloletniego planu rozwoju.
ruch samochodowy
Brak cpacerowych zamknietych brukowanych ulic, za duzo bankow, za malo miejsc spotkan(kawiarni)
Bardzo duży ruch samochodów, spaliny,hałas. Za duży ruch samochodowy
wszelka naprawa czegokolwiek jest dość kiepska, np. ulica dworcowa dla mnie pozostała bez zmian, chodzi się do śródmieścia
niechętnie, bo i gdzie można pójść?
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Bardzo mała liczba miejsc parkingowych , zwłaszcza pod urzedami i przychodniami.
Manhatan -brud i bałagan.
Miejsca parkingowe
Parkingi.
Brak miejsc parkingowych. Brak ścieżek rowerowych
Parkingi Ilość reklam, szyldów na mieście przeraża i szpeci to i tak smutne miasto.
za duża ilość aptek, banków, brud i nieporządek, agresywni i pijani ludzie na ławkach
Platne parkingi w malej ilosci
Brak miejsc parkingowych! Osoba pracująca, która jedzie na zajęcia z dzieckiem w ostatniej chwili (ponieważ nie ma innego wyjścia)
np. do Pałacu Młodzieży lub CK 105 nie ma czasu szukać miejsc parkingowych oddalonych od placówki o 200 m i później jeszcze
dojść bo się po prostu spóźni z dzieckiem na zajęcia. Tak samo w okolicy Katedry. Muszę jechać szybko do sklepu Mikro kupić coś z
elektroniki, ponieważ w zakładzie mamy awarię.. Cała operacja zajęła by mi 5 minut, ale nie ma gdzie zatrzymać auta. Jeżdżę w
kółko, tracę czas i w końcu staję w miejscu oddalonym o kilkaset metrów.Generuje to dużo stresów i traci się przez to często ważny
czas.
Boisko przy Gimnazjum nr 2 oraz parking na ulicy B. Krzywoustego obok Gimnazjum nr 2 Niezagospodarowane lokale użytkowe,
szare ulice, brak miejsc gdzie można byłoby utworzyć ogródki kawiarniane, nic się nie dzieje oprócz dużego ruchu samochodów, brak
parkingów, nieciekawe miejsce pełne tylko banków.
Parkowanie
Wyrwać w zabudowie, koszmary takie jak Mercury, Jowisz, hosso, obręb Manhattanu. Największy problem stanowi brak możliwości
sensownego rozwiązania na terenie byłego Manhattanu. Uważam, iż zmiana planu zagospodarowania na tym terenie dopuszczająca
zabudowę handlowo-mieszkaniową byłaby zarówno rozwiązaniem estetycznym, jak i wykorzystującym w pełni potencjał tego
miejsca. Sam handel mógłby okazać się
"niewypałem", jak w przypadku pustych boxów w CH Jowisz. Ponadto drugi problem to teren przy ul. Krakusa i Wandy (obok SP nr
9). Wspaniałe miejsce, z wielkim potencjałem, mogące także stanowić obszar zabudowy mieszkaniowej, niekoniecznie handlowej,
gdyż tej w centrum nie brakuje. Ostatnim elementem wymagającym naprawy są tereny dworców, zarówno PKS jak i PKP, choć
należy zauważyć, iż ten drugi nieco w ostatnim czasie "odmłodniał". Idealnym rozwiązaniem dla tych instytucji byłoby ich połączenie
i stworzenie pewnego rodzaju centrum komunikacyjnego obejmującego także przewoźników prywatnych dowożących do
miejscowości zarówno nadmorskich, jak i okołomiejskich. Połączenie tych instytucji wraz z otwarciem kilku niezbędnych punktów
handlowych i gastronomicznych pozwoliłoby na lepszy odbiór naszego miasta przez przyjezdnych, tak jak wywołuje to wrażenie na
nas, Koszalinianach wyjeżdżających do miast, w których dworce "witają" podróżnych. Okolice dworca. Koszalin jest pięknym
miastem. Widać to gdy dotrzemy np. w okolice parków. Jednak osoba, która przyjeżdża do Koszalina pociągiem i wychodzi z dworca
może odnieść zupełnie inne wrażenie. Brak wygospodarowanego miejsca na deptak z ogródkami. Mogłoby to być miejsce w
uliczkach przylegających do
ratusza, obok starych kamienic. brak tzw. "Starówki", dużego porządnego deptaku ze sklepami i kawiarniami - bez ruchu
samochodowego
gołębie!!!
Ogromny ruch samochodowy
Nadmiar transportu drogowego. Niedomiar wydarzen wspomagajacych spedzanie wolnego czasu na zewnatrz. Pomysl na
przyciagniecie na rynek rodzin z dziecmi. Ograniczenie halasu w
Przebudowa Rynku Staromiejskiego i wybudowanie na nim koszmarka - w postaci pawilonu, który nie wiadomo, do czego ma służyć.
Do tego stoi w absolutnie niestosownym miejscu. A dlaczego nie pod oknami gabinetu Pana Prezydenta miasta na przykład?Stare
drzewa również zostały wykarczowane. Ongiś funkcjonowała restauracja i kawiarnia "Ratuszowa". Klimatyczna. Z wyjściem na
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zewnątrz. Może należało zadbać o jej zachowanie, z widokiem na plac, wśród zieleni ogródkowej, a nie sprzedawać/wynajmować
(nie wiem, jaki jest status nieruchomości) na żabki i kebaby? Budynek ten wzbudza we mnie wyłącznie negatywne uczucia. W
pełnym tego słowa znaczeniu.
Za duża ilość banków, aptek i lombardów Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Zbyt duży ruch uliczny, który
zdecydowanie zmniejsza poczucie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Brak ścieżek rowerowych! Zwycięstwa ulicą tranzytową...
Mimo obwodnicy wciąż jest tam zbyt duży ruch samochodowy, przez co jakość powietrza i hałas jest na złym poziomie.
okropne reklamy, psie odchody Brak możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu na powietrzu. W centrum sa same banki i apteki.
Malo miejsc do
aktywnego wypoczynku. zieleń - zdecydowanie za mało - wszystko jest zabetonowane oraz reklamy - szpetne, byle jakie, byle gdzie
Może nie w śródmieściu, ale w całym Koszalinie brakuje pieszych patroli policji, szczególnie w porach nocnych między osiedlami.
Natomiast w śródmieściu w porach nocnych wciąż szaleją agresywni i szybko jeżdżący bez żadnych ograniczeń kierowcy. Brak
jednolitego pomysłu na wygląd Śródmieścia. Dopuszczenie kebabów do wynajęcia miejsca przy odnowionym placu ratuszowym. Jak
to wygląda? Żadnych ogródków zielonych, przytulnych kawiarni, tylko Oryginalna Kuchnia Turecka...ani to smaczne ani estetyczne.
Wygląda jak bieda z drogi dojazdowej do Wejcherowa. Dodatkowo syf w zakamarkach Śródmieścia, lokalne pijaczki koczujące pod
swoją kamienicą przy zaszczanej piaskownicy! Koszalin Pełnia Życia tak bardzo, że aż boli
Ratusz i teren przy Ratuszu - beton, nie dość że brzydki, to w ogóle nie wkomponowujący się w architekturę okolicy. Gdzie jest
zieleń??
Mała uwaga na osoby od 18-30 lat które chcą spędzać czas z przyjaciółmi w komfortowych dla nich miejscach. Potrzebne jest więcej
kawiarni i pubów z tematyką w centrum miasta.
Brak miejsc spotkań, takich jak np. rynek w Poznaniu. Dobrym miejscem na kawiarnie i ogródki byłaby ulica Piastowska,od
filharmonii do salonu citroena.
Zdecydowanie zbyt mało miejsc parkingowych.
Reklamy oraz ruch samochodowy
ograniczona ilość parkingów przy instytucjach publicznych - urząd miasta i okolice, dworzec pkp, praktycznie żadnego parkingu przy
Pałacu Młodzieży, dziurawe drogi, odstraszające ulice w okolicy Dzymały, niezagospodarowany, dziurawy teren po manhatanie, źle
zorganizowany parking przy ul Zwycięstwa wzdłuz kompleksu Jowisz (praktycznie wyłaczony pas z ruchu). Walczyłabym o możliwość
wskrzeszenia podziemi koszalińskich, byłoby to największą i nietuzinkową atrakcją Koszalina.
brak miejsc parkingowych
za duzo bankow, aptek i reklam konieczność zaknięcia dla ruchu samochodowego ul. Zwycięstwa na odcinku pomiędzy Rynkiem
Staromiejskim a hotelem Gromada i atrakcyjnego (z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i turystów) zagospodarowania tej
przestrzeni Za duży ruch samochodów
zbyt dużo osób pijących alkohol Ograniczenie ruchu samochodowego, brak miejsc, które zatrzymałyby mieszkańców na dłużej w
Centrum, pozwoliłyby na wypoczynek, spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi w atmosferze, jaką mogłaby stanowić namiastka
"starówki", wzorem wielu miast, nawet mniejszych. Budynek, który powstał przy Ratuszu zasłania wlot w urokliwe uliczki, narożną
kamienicę z Pizzerią, a właśnie te uliczki mogłyby stać się atrakcją, pewnym szlakiem dla turystów. Reszta jak wyżej. Brak
jakichkolwiek restauracji i kawiarni w centrum miasta (zbyt duża ilość banków i aptek) oraz zbyt duży ruch uliczny (zamknięcie ulic i
budowa deptaków w tych miejscach poprawiła by znacząco ten problem).
Brak hali targowej zadaszonej.
Brakuje mi zieleni na placu przed ratuszem, ścieżek rowerowych w centrum i więcej miejsc dla osób w wieku 30 lat, zachęcających
do wyjścia wieczorami z domu. Z powodu braku ścieżek rowerowych w centrum miasta, często poruszam się samochodem, jednak
wtedy napotykam problem parkingu. W związku z tym staram się nie jeździć do ścisłego centrum Koszalina, jestem tam tylko wtedy,
kiedy biegnę do parku.
Bardzo duży ruch komunikacyjny. ulica zwycięstwa i brak deptaka
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Fontanna przy Ratuszu. Przydałoby się rozwiązać problem muzyczny tej fontanny, żeby nie grała za cicho, ani za głośno. mało
miejsca do spacerów w dziećmi
Brak zabudowy placu po byłym "manhattanie". Ostatniego miejsca , w którym można zrobić klimatyczne miejsce, które może
zastąpić starówkę, być wizytówką Koszalina, przyciągać mieszkańców i turystów. Miejsca, gdzie powinna powstać piękna, fontanna,
stylowe latarnie i ławeczki. Miejsca, gdzie w niskiej, nawiązującej do istniejącej juz zabudowy części mieszkaniowej powinny na
parterze znajdować się punkty usługowe, pubu, kawiarnie i sklepy. Miejsca, gdzie młodzież, studenci i inni młodzi i nie tylko ludzie
mogliby ze swoimi ksiązkami czy tez laptopami spedzić miło czas... za dużo banków i secondhandów
Największym problemem jest to, że w tej dzielnicy funkcjonują tylko lombardy, apteki, banki i pseudo banki oraz "lumpeksy". W
związku z tym Śródmieście w ogóle nie funkcjonuje po godz. 18. Zdecydowanie za mała jest oferta
kulturalna i gastronomiczna. Mnóstwo banków i niepotrzebnych placówek, bezdomni wzbudzający poczucie niebezpieczeństwa,
wandalizm.
W śródmieściu powinna powstać jedna duża galeria handlowa, a nie pasaże typu jowisz, który wygląda paskudnie. Duże miasta w
Polsce w ścisłym centrum mają taką galerię. Moim zdaniem taki obiekt powinien powstać w miejscu gdzie obecnie jest pasaż
handlowy Cegielski ( między mcDonaldem a Hosso ) i obejmować powinien również obszar gdzie obecnie znajduje się Dom Mody
Polskiej i byłe kino Adria. Od strony ulicy zwycięstwa jest chodnik, po którym codziennie przechodzi mnóstwo ludzi, natomiast wjazd
na parking tej galerii handlowej można by zrobić od ulicy Grunwaldzkiej. Pomysł usytuowania takiej galerii przy ulicy Krakusa i
Wandy, na terenach PKS, moim zdaniem jest zły, ponieważ tamtędy chodzi mało ludzi ( brak obiektów handlowych ). Ulicą
Zwycięstwa przy pasażu Cegielski przechodzi każdy kto wybiera się do centrum więc właśnie tam powinna stanąć galeria wielkości
porównywalnej do Atrium.
Wygląd rejonu Dworzec PKP/PKS oraz niezagospodarowany plac przy ulicy Krakusa i Wandy. Istniały plany zbudowania
tam centrum handlowego wkomponowanego w budynek na przeciwko dworca PKS, ale niestety upadły. Dlaczego jestem
za nim? Potencjał terenu best ogromny, budowa od nowa tego miejsca wraz z nowoczesnym centrum to magnes na
przejeżdżających turystów, wizytówka miasta którą póki co są budki z kurczakiem z rożna i wiecznie odnawiany dworzec który i tak
wygląda fatalnie. Poza tym budowa centrum handlowego w tym miejscu przyciągnie mieszkańców Koszalina do centrum, bo póki co
wszystko krąży wokół Atrium Koszalin, które jest na peryferiach, a centrum jest wyludnione totalnie.
Za dużo placówek bankowych i parabankowych, za dużo reklam, brak ścieżki rowerowej.
Ilość banków przy głównej ulicy miasta. Najwidoczniej tylko one mogą płacić tak wysokie dzierżawy. Zbyt duży ruch samochodowy,
bardzo mało atrakcji dla mieszkańców.
Koszalin centrum jest dziś wyłącznie dla samochodów! Ul. Zwycięstwa oraz młynska /1-go Maja mają zbyt duży natężenie ruchu i
dominują całkowity centrum. Nie ma miejsce dla rowerzystów. Koszalin centrum ma już wiele sklepów i punkty gastronomiczne.
Natomiast Brak możliwości rrozwiać biznes na zewnątrz. Np. Pizzaria Picollo. Bardzo dobra restauracja, funkcjonuje kkilkanaście lat.
Nie ma możliwości rrozwiać fajny zewnętrzna ogród.
Brak miejsc parkingowych, tym samym utrudniony przejazd przez samochody stojące na chodnikach. Mało miejsc parkingowych,
wszechobecne grupki pijaczkow pijacych w bramach i parku, strach wyjść z dzieckiem bo ciągle. Zaczepiaja w parku i pod sklepami w
centrum w niedalekiej ogleglosci od posterunku
Brak pracy
gołębie Brak miejsc parkingowych, za dużo banków - ulica Zwycięstwa jest ulicą banków, brak życia wieczornego,nie wspomnę o
nocnym, brak zagospodarowania rynku w taki sposób aby przyciągał turystów. Zbyt ruchliwa ulica, brak miejsc parkingowych, mało
kawiarni, a za dużo banków i aptek.
- brak ścieżek rowerowych ; - nie dokończona rewitalizacja parku ; - amfiteatr brzydki, wypadałoby coś w tym kierunku zrobić,
uatrakcyjnić, odnowić itp. ; - śmierdzące moczem przejście pod ulicą Młyńską ; - dowolne parkowanie aut ; reklamy, billboardy uporządkować to, bo panuje zupełnie wolna amerykanka - wprowadzić ład, jakiś jeden standard, ujednolicić wymiary itp. ;
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Zaśmiecenie przestrzeni oraz nawet obiektów zabytkowych reklamami. chaos budowlany w obrębie starego miasta..... , nowe
budynki muszą nawiązywać do stylu dawnego budownictwa, szkoda ze ten nowy rynek nie odzwierciedla... może na "Manhattanie"
udałoby odtworzyć stary rynek, warto pomyśleć o
odtworzeniu bramy i baszty ( w wypadku gdyby ograniczono ruch ul Zwyciestwa.)
Absolutny brak jego wykorzystania. Nie pojadę do centrum do jedynej kawiarni aby nie mieć gdzie zaparkować. Skoro mam biegać
po mieście, to wolałbym po czystym deptaku. Ile można oglądać jedną fontannę? Do tego przy ratuszu, który nadal straszy i kojarzy
się z kolejkami min. w wydziale komunikacji. Zaniedbanie terenów zielonych, niedostateczna (niejednokrotnie żadna) ingerencja
policji/straży miejskiej w sytuacjach rzeczywistego łamania prawa (spożywanie alkoholu, awanturowanie się, wyłudzanie pieniędzy),
złe oświetlenie parków (głównie przy ulicy szpitalnej - lampy w parku świecą żółtym światłem, które pada nie dalej jak 0,5m od
lampy).
Okropny City Box, ktory wyglada fatalnie i nie pasuje do architektury centrum (przykładem katedra). manhatan reklamy i szyldy
powinny byc w tym samym stylu i wielkości za duzo kamer jezeli chodzi o caly koszalin brak specjalnego miejsca wyznaczonego do
grillowania za mało miejsc gdzie można robić ognisko i posiedzieć ze znajomymi w
plenerze
Zbyt duża ilość banków przy ul. Zwycięstwa oraz otwarcie się na młodych koszalinian brak starówki, brak kameralnych miejsc gdzie
można spotkać się ze znajomymi na wolnym powietrzu. Klocek stojący na placu przed ratuszem nie zachęca do wizyty. Tam powinno
być kilka małych knajpek z ogródkami. Spójrzcie na starówki
w innych miastach!
brak odpowiednio oznakowanych i dostępnych miejsc parkingowych
ludzie ktorzy nie doceniaja niczego ....ale ich sie nie zmieni!!
Problem z samochodami parkującymi na uboczy miedzy samochodami mieszkańców, i im miejsce zabierającymi. Nadmiernie
rozwinęta komunikacja tranzytowa przez śródmieście. 6 pasów w każdym z czterech kuierunków: wschód, zachód, północ, południe.
Przejrzyste zadaszenie części obecnych pasów ruchu jak w dzielnicy Berlina: Scharlotenburg. Mniej samochodów, więcej pieszych i
rowerów. Są obwodnice, a tranzyt przez śródmieście odbywa się nadal !!! Ograniczenie ruchu samochodów dla mieszkańców
sródmieści, autobusów, służb komunalnych. Brak komunikacji tramwajowej. Dworzec PKP, autobusowy, przychodnia - by.ł piękny
konkurs i projekt. Samochody przed dworcem pod ziemię a piesi na górę. Wyjazd z Wojska Polskiego z powrotem w kierunku
Rokosowa, tam powinno byc rondo. Stawisińskiego - Pileckiego pod Zwycięctwa, skrzyżowanie 2-poziomowe. Przez środek
Zwycięstwa w centrum, środkowe pasy do rekultywacji i nasadzeń drzew, ogródki restauracyjne na wzór byłego Deptaka, pomoc dla
restauratorów, trwałe pawilony i tymczasowe letnie namioty. Toalety jak w Holandii w Amsterdmie, a pod jezdnią jest KANALIZACJA
miejska i WODOCIĄG. Więcej imprez, muzyki, "śpiewac każdy może", orkiestra FK, orkiestra ZSM, chóry, imprezy towarzyszące
Festiwalowi Organowemu, Festiwalowi Chórów Polonijnych. Pieniądze na sfinansowanie
tym podobnych imprez. Zatrudnic CK105, Młodzierzowy Dom Kultury, ZSM,
Brak sklepów w starym zrozumieniu, przesyt placówkami bankowymi, lombardami, salonami komórkowymi , aptekami. Przy takim
nasyceniu placówkami bankowymi śródmieście jest martwe co widać po godzinie 16 a nawet w dzień.
Porównując to z latami 70,80 to jest przepaść .Przy ratuszu była kawiarnia Ratuszowa latem funkcjonowała z ogródkiem a po
wywaleniu prawie 20 milionów zbudowano szkaradę betonowy klocek. Władze potrafią wydawać pieniądze wyjątkowo nierozsądnie
i mają w nosie opinie mieszkańców.
Ruch samochodów. Natężenie ruchu, które ani trochę się nie zmniejszyło. Wg mnie zarówno kawałek ulicy Zwycięstwa od Banku
Ochrony Środowiska do Placu Wolności jak i Młyńska od Muzeum do ronda przy Liceum im. Dubois powinny zostać wybrukowane
kostką lub "kocimi łbami" i dopuszczeniem w tamtym obszarze do ruchu tylko autobusów komunikacji miejskiej. Powinien być to
obszar typowo spacerowy, spokojny, a więc bez samochodów. Druga sprawa to wygląd dworców PKP i PKS
oraz infrastruktury wokół nich.
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Brak idei i kompleksowego pomysłu i planu na rozwój i utrzymanie, zagospodarowanie centrum, odpowiadającego na współczesne
wyzwania co do funkcji i formy miasta, co szczególnie widać w braku ładu przestrzennego (np. kuriozalny budynek Kosmos pod
względem formy architektonicnzej jak i funkcji), chaosie estetycznym i słabo funkcjonujacym
systemie komunikcyjnym (komunikcja samochodowa, piesza, rowerowa).
Zbyt duży ruch przelotowy aut oraz wybudowany "klocek" na placu przed urzędem, który zasłania piękne budynki znajdujące się za
nim.
Wygląd rynku sródmiejskiego , jest gorzej niż było tylko fontanna jest ładniejsza , natomiast nie podoba mi się
zlikwidowanie pomnika dla takiego ohydnego klocka który jest obecnie .
Centrum powinno dawać ludziom rozrywkę i odpoczynek. Do tej pory największym i nierozwiązanym problemem jest mało
rozwinięta sieć handlowa i gastronomiczna
Estetyka budynku ratusza, mała ilość nowoczesnych kawiarni i restauracji zachęcających ofertą i wyglądem lokalu Obrzydliwie
wyglądający ratusz, który szpeci całe Śródmieście, nikt przez to nie zauważa odnowionych kamienic, katedry
itd. brak ogródków na przykład piwnych, brak życia w centrum, za dużo banków itd, za mało miejsc, w których można by spędzać
czas w celach rozrywkowych Banki na każdym kroku
Największy problem stanowi duży ruch samochodów. Duży hałas i spaliny nie zachęcają do spędzania czasu w Śródmieściu, które jest
obecnie nieprzyjazne i wręcz niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Należy zdecydowanie ograniczyć ruch samochodów,
pozwalając jedynie na ruch komunikacji miejskiej i taksówek. Przy istniejącej już tzw. małej obwodnicy można to zrobić.
Za dużo reklam i szyldów oraz placówek typu "chwilówki", pożyczki itp
Brak miejsc parkingowych
zakorkowane ulice,brudne chodniki,brak miejsc parkingowych. Miasto jest nie przyjazne dla osób pieszych. Poruszając się pieszo
wyraźnie można odczuć, że priorytetem jest samochód. Często aby przejść przez skrzyżowanie Zwycięstwa/1 Maja trzeba odczekać
nawet 10 min, samochody maksymalnie czekają do 3 min. Stan jezdni również jest lepszy niż chodników.
Niewłaściwa architektura i wykorzystanie Ryneku Staromiejskiego Zamknięcie ulicy Piłsudskiego przez obwodnicę. Ruch w mieście
zostaje przez to spowolniony, tworzą się korki, karetki pogotowia mają problem z przejazdem przez skrzyżowanie
zwycięstwa/pileckiego, jadąc z pogotowia jak i do szpitala. handel przy ul. Piłsudskiego upadł, wiele firm się zmknelo, a ich
właściciele narobili sobie wiele zaległości. Ul. Piłsudskiego jest jedna z niewielu pięknych ulic koszalina, któe nie zostały jeszcze
zniszczone przez nowoczesne budynki deweloperów. Niestety przez jej zamknięcie, nic się tam nie dzieje. Wydawać się może że nie
należy ona do centrum, jednak wysokość podatków od nieruchomości wskazuje na co innego, a wspomniane przeze mnie wcześniej
skrzyżowanie ulic zwycięstwa/pileckiego tamuje ruch całego miasta.
Brak miejsc do spędzania wolnego czasu, brak spójnej architektury projektowej budynków - są piękne budynki w centrum i nagle
powstaje przed ratuszem nie wiadomo co - nie pasujące w koło do niczego.
Brak niepłatnych miejsc do parkowania
Brak jednolitosci w strukturze centrum, skupianie sie na pojedynczych obiektach a nie ogole zabudowy-ciaglosci
budynkow. Zly stan chodnikow, oraz w niektorych miejscach za waski. Malo miejsc parkingowych.
Rynek Staromiejski , parking przy ratuszu , brak deptaków
brak parkingów, za mało zieleni, brak ogródków piwnych, rozwiązanie problemu nadmiaru samochodów, poprzez elektryczne
samochody ogólnodostępne.
Długa budowa galerii Nova. Wielki, niezagospodarowany plac! - brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych - "korki" w
godzinach szczytu, brak wyznaczonego pasa ruchu dla komunikacji miejskiej - tzw. obwodnica śródmiejska, powodująca blokowanie
ruchu na ul. Zwycięstwa - ul. Zwycięstwa powinna zostać przemianowana na ul. Bankową, ponieważ spotkamy tutaj przede
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wszystkim banki i instytucje podobnego typu. Zamiast banków powinny być sklepy, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie. 1)
Okropny teren 'manhatanu' ! 2) Brak ścieżek rowerowych w centrum, umożliwiających komunikację N-S i E-W. 3)
Reklamy. 4) Brak jednolitej koncepcji przy tworzeniu nowej zabudowy. Ulice śródmieścia są przelotowe między sypialniami
Koszalina, między południem a północą Polski,(krajowa 11) tylko w Koszalinie śródmieście jest oazą slamsów. W ogóle brak jest
architekta miejskiego albo dobrego urbanisty. Brak miejsc na świeżym powietrzu powinny być zrobione małe kawiarenki ze stolikami
na zewnątrz ładnie zagospodarowane dopasowane do obecnej architektury przykładem jest miasto Gdańsk miejsca gdzie rodziny z
dziećmi mogą się spotykać, liczne wydarzenia , imprezy dla dzieci i rodzin na świeżym powietrzu a nie tylko jedyna rozrywka
obecnie dla rodzin niedzielne zakupy w Atrium -tragedia lub pracownia lodów która odniosła sukces jako fajne miejsce niestety stoi
się w kilometrowych kolejkach i idzie się z lodami do samochodu brak miejsc siedzących
1.korki, 2.brak miejsc do odpoczynku Zbyt duży ruch samochodów.
Brak toalet publicznych za kóre nie trzeba płacić. Gdy ma siędzieci to jest problem.... moze utworzyć to jako część
polityki prorodzinnej?
Beznadziejny plac przed ratuszem, sam beton, tylko fontanna to frajda dla dzieci. A ludzie narzekają na głośną muzyke - brak bazy
hotelowej - za duży ruch w centrum - brak pieszych ciągów komunikacyjnych - wciąż za mało atrakcji dla turystów i mieszkańców
Zagospodarowanie boiska w Gimnazjum nr 2- siłownia na świeżym powietrzu. Poprawa stanu bepłatnego parkingu przy
ulicy Krzywoustego. Dworzec PKP i PKS,to jest 1miejsce jakie widza podróżni powoduje,ze człowiek jak najszybciej chce stąd uciec
Brak ładu i porządku na Osiedlu Lechitów oraz w rejonie "trójkąta bermudzkiego".Niesprzątane ulice, brak zadbanych skwerów i
placów zabaw. Na osiedlach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe czysto , natomiast rejony pod opieką miasta są
zaniedbane. Wstyd zaprosić do tych dzielnic gości
parkingi
brak deptaków, kawiarni, terenów zielonych w ścisłym centrum, koszmarna architektura, "dziury" w zabudowie, ogólny
brak estetyki i ładu
brak atrakcji, mało atrakcyjnych sklepów, brak miejsc do spędzania w spokoju czasu wolnego
PLAC PO TARGOWISKU TZW KOSZALINSKI MANHATAN
Brak placów zabaw, zły stan chodników i nawierzchni ulic, brud, rzadkie sprzątanie miasta, duża liczba osób nietrzeźwych
widocznych w ciągu dnia, zbyt duża liczba samochodów- źle zaparkowanych np. na ulicy Kaszubskiej,
wszystko brak ścieżek rowerowych
Jakość chodników dla pieszych i stan ulicy dworcowej Zbyt mało miejsc do spędzenia wolnego czasu, za dużo placówek bankowych,
aptek.
Bardzo mała ilość parkingów bezpłatnych. Za mało miejsc parkingowych jak na tłoczność Śródmieścia oraz za mało kawiarniorestauracji w obrębie samego
ratusza, czynnych nawet po godzinie 22-giej w sezonie letnim. Brak deptaka w centrum miasta Brak ścieżki rowerowej w centrum
miasta na ulicy Zwycięstwa i okolicznych Problem przeciążenia samochodami skrzyżowania Zwycięstwa/Młyńska/1 maja Większość
parkingów jest płatnych. Wzdłuż ul. Zwycięstwa widać głównie banki, apteki, lombardy. Oprócz ławek przy placu pod ratuszem, nie
ma miejsc w których można by było spotkać się ze znajomymi. Brakuje miejsca, w które chodziliby wszyscy mieszkańcy Koszalina. Z
muzyką, z imprezami przy okazji i bez okazji.
Duży ruch samochodowy. Parkowanie pod ratuszem. W parku są fatalne brukowane alejki, ciężko poruszać się wózkiem. Zieleń jest
zaniedbana. mnóstwo psich odchodów. Bardzo dużo barier architektonicznych.
Problemem jest katastrofalny poziom szybkości przejazdu przez sam Koszalin. To on powoduje, iż ograniczenie ruchu w centrum jest
strzałem w stopę miasta, a pomysłodawca zasługuje na statuetkę kretyna roku. Nie można mówić o jakimkolwiek ograniczaniu ruchu
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samochodów w Śródmieściu zanim nie powstanie prawdziwa obwodnica - choćby taka jak w Słupsku. Jeśli nie weźmiecie tego pod
uwagę, to przekonacie się, iż Koszalin będzie totalnie zakorkowany o średniej prędkości przejazdu samochodem mniejszej niż
rowerem (prawdopodobnie o to też chodzi lewicowym aktywistom, którym tak bardzo przeszkadzają samochody). Będzie też jeszcze
bardziej omijany przez transport i logistykę niż jest to teraz. Wygląd ratusza.
Ul dworcowa
brak miejsca do spędzania wolnego czasu np. zakupy, odpoczynek
Z dużo samochodów hałasu. Zbyt dużo banków, za mało małych ciekawych sklepów lub kawiarni z ogródkami. Za dużo betonu i
sztuczności przed ratuszem. Płyty, którymi wyłożona jest powierzchnia są brzydkie, ładnie wyglądają tylko podczas deszczu, kiedy są
mokre. Reklama na ratuszu często "straszy" jaskrawymi kolorami, a muzyka huczy w uszach. Koszmarny pomysł z tą muzyką.
Poprzednio było przyjemniej. Budynki od ulicy odnowione, a z drugiej strony lub nie leżące bezpośrednio przy ulicy zaniedbane. W
parku w dalszym ciągu "straszy" betonowy kloc zamiast fontanny, który wygląda dobrze tylko po ciemku, kiedy jest podświetlony.
Może warto by było obejrzeć śródmieścia w innych miastach? Dla mnie największym problemem całego miasta jest komunikacja
miejska: Liczba kursów autobusowych jest zbyt mała, zwłaszcza w weekendy. Bardzo trudno przemieszczać się autobusem z jednej
dzielnicy Koszalina do drugiej. Kursy autobusów są ze sobą nieskomunikowane, dlatego trudno o przesiadkę. Poza tym często kilka
linii odjeżdża z tego samego przystanku o tej samej porze, np. linie nr 8 i 11 z przystanku Piłsudskiego/ Orląt Lwowskich, szczególnie
w weekendy. Przez godzinę nie ma żadnego kursu, a w jednej minucie jadą oba autobusy.
"Klocek jedlińskiego" - zburzyć, zakopać, zaorać Cały kwartał ścisłego centrum od ul. Drzymały do Centrum Jowisz. Ta część centrum
razem z dawnym supersamem, parkingiem, dawnym torgiem, biedronką, tęczą itd. powinien być docelowo zaorany i powinna być
zorganizowana nowa
tkanka miejska.
Znikające sklepy i dobre restauracje, a w zamian powstające "ciuchlandie" banki oraz bary szybkiej taniego i nie dobrego jedzenia.
Teren po Manhatanie trzeba przywrócić tu mały bazar, tylko ma on wyglądać jak w dużych miastach, anie jak do tej pory. Teren na
przeciwko PKS zagospodarować może Hala kupiecka.
Korki,za Malo ogródków ,
brak rozwoju malych przedsiebiorstw w srodmiesciu, w uliczkach za ratuszem, moze jakies muzeum, zwiedzanie podziemi
itp. ogolnie poprawa bezpieczenstwa bo z tym jest coraz gorzej
Jest to jego niefunkcjonalność, brak ze strony miasta pomysłu na jego zagospodarowanie. Postawienie " kloca" na środku placu gdzie
rzeczywiście fontanna mogłaby być atrakcją to największa z bzdur.
Niezagospodarowany teren po "manhattanie",obrzydliwe targowisko przy Połczyńskiej Szczecin rozwiązałten problem już dawnotargowisko przu rondzie Giedroycia -zadaszone,wyłożone polbrukiem z estetycznymi pawilonami i stoiskami
Bałagan w architekturze (poza kamienicą w której mieści się restauracja "Buongiorno", jedyna inwestycja, która nie była ciosem dla
ulicy Zwycięstwa, pozostałe budynki typu Kosmos, Merkury, Jowisz to jakieś nieporozumienie), chaos reklamowy, same banki i
reklamy kredytów. Biorąc pod uwagę, że prawie każdy ma konto internetowe, to lepiej sobie oszczędzić korków, problemów z
parkowaniem, staniem w kolejce i "pięknych widoków". Ulica Dworcowa, dworzec kolejowy wraz z otoczeniem to kolejna perełka.
Przyjezdni od razu są informowani, że znajdują się w mieście powiatowym Polski B z tendencją do Polski C.
brak koncepcji
Korki w godzinach szczytu.
Brak miejsc do spędzenia wolnego czasu zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Nie ma gdzie spędzać wolnego czasu, wieczorami
śródmieście wygląda jak "wymarłe".
po 1. brak miejsc parkingowych po 2. banki i inne instytucje finansowe, za dużo tu tego. Proszę sobie policzyć ile jest banków w
okolicach ul. Zwycięstwa. Żartujemy sobie ze znajomymi że mamy swoją Wall Street w Koszalinie. Oraz że ul. Zwyciestwa powinna
zostać przemianowana na ul. Bankowa. Parking naprzeciwko sklepu Torg i boisko szkolne w Gimnazjum nr 2.Dla trudnej młodzieży,
która uczęszcza do tej szkoły warto byłoby zagospodarować to betonowe boisko.
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brak miejsc parkingowych pod ratuszem
Ze Śródmieścia zrobiono aleje banków, aptek i mini centrów, które nie wpasowują się w dawną zabudowę Koszalina. Brak ścieżek
rowerowych.
miejsca parkingowe brak atmosfery centrum Miasta jako miejsca do spokojnych spotkań, posiedzenia, relaksu, mniejszych lub
większych wydarzeń kulturalnych
nie zagospodarowana czesc manhatanu. nie moze byc tak ze samo centrum koszalina stoi i niszczeje.
zbyt mała liczba miejsc parkingowych
wytyczenie i zorganizowanie wszystkich dróg dojazdowych dla rowerów do centrum miasta, deptaków z prawdziwego zdarzenia w
centrum, ograniczeniem do 30km/h prędkości w centrum miasta-zwężenie Zwycięstwa, brak parkingów, wyprowadzenie budynku
straży pożarnej poza centrum miasta(głośne przejazdy przez centrum aż się trzęsą budynki), Nie rozwiązany problem ścisłego
centrum (plac manhatanu i jego okolicznych budynków-architektoniczny koszmar i bród)
Komunikacja i brak ośrodków umożliwiających czynny wypoczynek.
Zbyt mała liczba miejsc parkingowych. powstawanie nowych punktów kredytowych, lumpeksów i banków, zbyt dużo grup pijących
alkohol i pozostawiających po sobie brud, który jest rzadko sprzątany (m.in. tluczone butelki i puszki po piwie) Brak ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Zwycięstwa, jak również ścieżek rowerowych na pozostałych głównych i mniejszych ulicach. Śródmieście jak i
reszta miasta jest przeokropnie nastawione na ruch samochodowy, zamiast stawiać na rozwój infrastruktury dzięki, której ludzie
mogliby podróżować na inne sposoby. Ścieżki rowerowe w Koszalinie są pojedyncze i rozsiane, bez połączeń między sobą. Potrzebna
jest kompletna sieć.
Brak parkingu podziemnego przy Ratuszu.
Niski poziom estetyki miasta, brak deptaka z miejscem na kawiarnie itp, brak funkcjonującego centrum miasta Niejednolita
architektura - bałagan architektoniczny, brak różnorodnych imprez przyciągających ludzi do centrum,niedokończone remonty.
Natomiast w samym centrum natłok reklam, banków i aptek. Partia rządząca
Jakość dróg, brak miejsc parkingowych.
Brak deptaków, niewykorzystany potencjał ulicy kaszubskiej, były "Manchatan"(zamiast niczego lub planów na parking można
zaadaptować na część deptaka z pasami zieleni i ogródkami kawiarnianymi), banki i "Biedronki" w centrum
miasta.
Patologia
"Poprl-owskie" budki gastronomiczne i usługowe np. na "Manhatanie", przy ul. Dworcowa czy przy dworcu PKP i PKS oraz duża
liczba reklam (w śródmieściu powinien obowiązywać całkowity zakaz umieszczania bilbordów i innych reklam), a także zbyt duża
liczba niepotrzebnych znaków drogowych, w większości niepotrzebnych oraz czasem niezgodnych z
zasadami prawa ruchu drogowego (dotyczy całego Koszalina). wielki w połowie pusty budynek na placu przed ratuszem który
zasłania piękną starówkę i pusty plac przed ratuszem wyglądający jak lotnisko oraz wiecznie zanieczyszczone ławki i murki przed
ratuszem ptasimi odchodami . nasz rynek w dalszym ciągu nawiązuje bardziej do placu defilad niż do serca miasta, pełnego
ogródków - jak to je w ankiecie nazwano - kawiarnianych i restauracyjnych. śródmieście pełni wyłącznie tranzytową funkcję, tutaj
większość mieszkańców jest tylko przelotem - kupić coś w lumpie, załatwić sprawę w urzędzie lub w banku.... inaczej ujmując brak
śródmieścia.... Ulica Zwycięstwa o dużym ruchu
Problem ruchu samochodowego. 1. Przez centrum miasta przebiega niewykorzystana czteropasmowa autostrada - ul. Zwycięstwa.
Chociaż największy ruch odbywa się ulicami Młyńska i 1-go Maja. 80% lokalnego ruchu samochodowego przebiega przez
skrzyżowanie Zwycięstwa/Młyńska. Ruch samochodowy generalnie odbywa się płynnie i dlatego wszyscy wybierają tę trasę.
Obwodnice centrum nie są wykorzystywane bo tędy jest krótsza droga. Zamknięcie Rynku
Staromiejskiego dla ruchu samochodowego skierowałoby ruch samochodów na obwodnice. 2. Parkowanie w centrum. Idea budowy
podziemnego parkingu była świetnym pomysłem. Niestety zamiast potrzebnego dla klientów Urzędu Miejskiego parkingu powstał
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obskurny klocek, zasłaniający najładniejsze elementy rynku. - okropny hałas powodowany przez ogromną ilość samochodów, - korki,
- zbyt dużo aptek i banków - poza kupieniem leków, założeniem lokaty, spacerami, siedzeniem na ławce (brudnej od odchodów
gołębi!!) i przekrzykiwania siebie nawzajem, brak opcji do ciekawego spędzenia czasu.
Wybudowanie niepotrzebnej filharmonii zamiast wyremontowania amfiteatru Śródmieście jest wstydem dla miasta - brakuje
miejsca - wizytówki do którego chcieliby zaglądać nie tylko mieszańcy ale osoby przyjezdne. Koszalin mógłby się uczyć od miast
podobnej wielkości w Polsce, nie mówiąc o miastach zachodnich jak tworzyć podkreślę jeszcze raz WIZYTÓWKĘ MIASTA
Parkingi
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ZAŁĄCZNIK 5
Zestawienie odpowiedzi udzielanych na pytanie nr 9 w sondażu konsultacyjnym

PYTANIE: 8. Co dla Pana/Pani oznacza idea „Koszalin – pełnia życia”?
Miejsce, do którego chce się wracać.
To miasto które tętni życiem kulturalnym, społecznym i sportowym bezpieczeństwo mieszkańców,
Pusty slogan. Koszalin pełny szczęśliwych ludzi, którzy korzystają z życia cały czas dzięki kawiarniom i restauracjom z ogródkami na
wolnym powietrzu, jeździe rowerami po ścieżkach rowerowych po całym Koszalinie, cichemu rynkowi staromiejskiemu i możliwości
rekreacji przed Ratuszem bez jeżdżących samochodów, ciekawym wydarzeniom kulturalnym w postaci Wielkiej Bitwy Wodnej,
Kolorowego Biegu czy wystawom skierowanym do mieszkańców.
Miasto zapewniające możliwości pracy, spędzania czasu wolnego - najlepiej aktywnie.
Myśleć o mieszkańcach a nie o utrzymaniu władzy
Slogan bez pokrycia.
"Koszalin - pełnia życia" to w szczególności życie kulturalne i społeczne. Niestety w tym mieście jest ono znikome. Instytucje kultury
nie wykorzystują istniejącej infrastruktur: świecący pustką amfiteatr, urokliwe miejsca w paku idealne dla kameralnych koncertów
(nawet amatorów), zaniedbany plac podożynkowy doskonały na duże imprezy masowe i na koniec rynek bez jakiejkolwiek koncepcji
na skupianie i integrowanie mieszkańców. W tej szklance "pełni życia" jest tylko kilka kropel. Pora ją napełnić!!! Miejsce gdzie chce
się spędzać czas i jest po co wyjść z domu "na miasto".
Pełnia szerokich możliwości, acz błędem było by ściganie się z dużymi aglomeracjami np. metro;-) rozwój na miarę mozliwości
budżetowych.
Mam ochotę tu pracować, mieszkać, rozwijać swoje zainteresowania, odpoczywac Koszalin - pełnia życia. Idea, która oznacza, że
miasto Koszalin tętni życiem, że nie brakuje w nim ciekawych atrakcji, wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. Miasto gdzie żyje się
spokojnie w harmonii z naturą
Młodzi ludzie powinni mieć pacę. Gdyby nie młodzież, studenci i Politechnika, to była by "jesień życia".
Więcej wydarzeń kulturalnych na terenie Koszalina Idea ta oznacza, że ludzie chętnie przebywają w mieście, w którym dzieje się
wiele atrakcyjnych imprez sportowo
rekreacyjnych i kulturalnych - takich dla ducha i dla ciała. Zachęcanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim
na świeżym powietrzu. Organizowanie imprez okolicznościowych, jednoczenie mieszkańców. Hasło "Koszalin - pełnia życia" jest
sloganem pozytywnie trafiającym do szerszego grona odbiorców. Zdecydowanie to był "strzał w 10-tkę", jeśli rozważamy estetykę
zwrotu i przekaz jaki ze sobą niesie. Jednak idea życia "pełną gębą" w odniesieniu do tegoż miasta jest czasem nad wyrost.
Oczywiście zauważa się znaczącą poprawę jakości życia w mieście, w ujęciu rozrywki/spędzania wolnego czasu (patrz: genialna
Wodna Dolina czy rewitalizacja [budowa od podstaw?] terenu jamneńskiego). "Koszalin - pełnia życia" - żyje się w pełni posiadając
dostateczną ilość pieniędzy, wystarczającą na zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb jak bezpieczeństwo czy potrzeby
fizjologiczne (hierarchia potrzeb), ale także potrzeby samorealizacji. W naszym mieście samorealizacja może odbywać się w
różnorodnych formach. Trzeba ją jedynie wspierać, nie dusić inicjatyw oddolnych (społeczeństwa), "wysupłać" czasem te parę groszy
z budżetu, aby móc sprawić zachciankę społeczną, która to przełoży się na wzrost poparcia dla obecnych działań głównych.
Powracając do materialnych wartości jakimi są fundusze i te małe budżety mieszkańców miasta nalegam, aby do idei "Koszalin..."
niejako dostawić ideę przemysłu, pozyskać tych inwestorów, rozruszać nie tylko mieszkańców miasta, ale także przemysł. Podstawą
gospodarki jest praca, zatem Centrum Dystrybucyjne Biedronki czy Nordglass nie mogą pozostać wszystkim co Koszalin ma do
zaoferowania. Wywód może nie w całości na temat, jednakże osobo to czytająca, może persono od marketingu miasta, zasęp się
przez chwilę nad tym co napisałem i pomyśl co Ty, ja, Prezydent, RM czy wreszcie najmniejsza jednostka społeczna - rodzina może
ciekawego i rozwojowego wnieść do Naszego Miasta, aby nie przegrało wyścigów o "motor napędowy" środkowopomorskiego.
Pozdrawiam! Więcej życia po godzinie 18 tej w Koszalinie nic się nie dzieje miasto jest jakby umarłe brak małych. Przytulnych
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kawiarenek do towarzyskich czy też romantycznych spotkań możnaby zamknąć cześć ulicy i zrobić typowy rynek staromiejski tak jak
jest to w innych miastach np.Toruń Kraków itp
więcej imprez, które są lepiej rozreklamowane Wiele wydarzeń kulturalnych, miasto zachęcające do odwiedzin i ciekawe dla
turystów
To że w sezonie letnim z pełnią życia trzeba wyjeżdżać np. do Szczecinka bo tam są dużo lepsze i jest dużo więcej
imprez ;)
To jest jakaś idea ? To jest raczej hasło. Główną, realizowaną przez władze ideą powinno być doprowadzenie do poczucia przez
młodych ludzi bezpieczeństwa finansowego. Można to zrealizować przez doprowadzenie do sytuacji, gdy przedsiębiorczość lokalna
rozwinie się do takiego stopnia, że zapewni wystarczającą liczbę miejsc pracy na lokalnym
rynku.
Uważam ze centrum miasta powinno tętnic życiem ,więcej małych z atrakcyjna oferta sklepików (mniej lumpeksow ) więcej
ławek,ścieżki rowerowe ,place zabaw dla najmłodszych.
Miejsce oferujące fajną ofertę kulturową, rekreacyjno sportową, ale przede wszystkim rozwijające się pod okiem mieszkańców. Chce
sie mieszkać w mieście w ktorym z roku na rok widac zmiany na lepsze. Póki co jest ok, ale mam nadzieje ze tempo zmian nie
spadnie, a zostanie jeszcze bardziej podkręcone.
Miejsce w ktorym chce sie pracowac, jest gdzie po tej pracy odpoczac, jest gdzie sie pobawic, jest gdzie pojsc na piwo/kolacje czy
sporty barowe typu mecz/dart/kregle. Gdzie w weekend znajde cos dla oka/ucha lub miesni. Dla siebie
ale tez rodzinnie. Miejsce ktore otworzy rozne drzwi i pokaze nowe opcje. więcej wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu przy
ratuszu
Mieszkańcy Koszalina mają możliwość korzystania z różnych form i atrakcji, aby rozwijać swój aktywny tryb życia. Ciężko utożsamiać
się z czymś co jest słabo dostrzegalne.
szczęśliwi mieszkańcy Koszalin, w którym jest dużo możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, ale także miejsce, gdzie
można spędzić wolny czas, odpocząć. śródmieście z ograniczonym ruchem samochodowym oraz więcej elementów małej
architektury, rzeźb, klombów,
ogródków restauracyjnych...
Miasto pelne mieszkancow ktorych poziom zycia pozwala na uczestnicznie w imprezach kulturowych, ktorych stac na
wychodzenie do kawiarni. Miasto powinno oferowac mieszkancom szeroki wachlarz miejsc do spedzania czasu wolnego.
Aktywnie i pasywnie.
Koszalin o nieograniczonych możliwościach DOSTEPU DO KULTURY,WYPOCZYNKU, REKREACJI. KOSZALIN
CZYSTY, ZADBANY,BEZPIECZNY
Miasto dla mieszkańców a nie dla władz.
nic to nie znaczy...
Koszalin - pełnia życia? Miasto przyjazne dla ludzi młodszych i starszych, miasto w którym chce się żyć. koszalin pełny młodych ludzi,
dobrze zarabiających. Chcących tu mieszkać, rozwijać siebie i to smutne miasto...
1.Dostęp dla wszystkich-młodych i starszych do wydarzeń kulturalnych i tzw.Kultury wyższej 2.Możliwości spędzania czasu przez
dzieci i młodzież w zorganizowanych sekcjach w w większym zakresie niż obecnie(mało miejsc w sekcjach rozwojowych dla dzieci) 3.
Możliwość uprawiania sportu w enklawach ciszy i bezpiecznego przemieszczania się po Koszalinie 4. czystość i porządek w mieście 5.
Dużo wydarzeń kulturalnych w mieście-ale nie takich na odczep
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Przede wszystkim praca dla ludzi, bo bez tego nie będzie życia tutaj, tylko emigracja.
mało
penia życia to jest na Wodnej Dolinie i to tylko w sezonie. Koszalin coraz bardziej umiera - ludzie wyjezdzają, pustki na miescie
Z miejscem spotkan,estetycznym, zielonym, gdzie mozna milo spedzic czas spacerujac, uprawiajac sport lub w milej knajpce wypic
kawe, herbate itp
puste hasło, miasto zapomina o podstawowych problemach mieszkańców Jak wiemy życie nie składa się wyłącznie z przyjemnościsporą jego część wypełnia praca. Stanowczo brakuje zakładów pracy, które dałyby godną pensję. Wokół miasta jest mnóstwo fajnych
terenów wypoczynkowych i miejsc, gdzie można zostawić pieniądze, ale najpierw trzeba je zarobić. Być może pomysłem by było
nastawić się na jakąś dziedzinę nauki i zrobić "Krzemową Dolinę" z nią związaną? Jest szkoła wyższa techniczna jako zaplecze... Nic.
Niestety, większość uzdolnionej młodzieży ucieka z Koszalina do większych miast. Wrocław, Warszawa itp. są miastami pełnymi
życia. Nawet turyści lepiej znają Mielno niż Koszalin. Oznacza to dla mnie zdrowy i sportowy tryb życia. Mój wolny czas spędzony w
spokojnych miejscach, a zarazem wieczorami dla młodych potrzebne więcej pubów/ kawiarni.
To samo co Stetsin - Floating Gardens, czyli nic.
Oznacza to dla mnie, że mieszkańcy z chęcią wyjdą na spacer bądź też rower do Śródmieścia Koszalina całymi rodzinami bądź też z
przyjaciółmi a zamiast oglądać z każdej strony banki i lombardy, będziemy mogli wybierać w której kawiarni usiąść. Miejsce w
którym swobodnie i z przyjemnością można spędzać wolny czas
oznacza ze w koszalinie kazdy powinien czuc ze zyje. ze kazdy kto przyjedzie do koszalina wyjedzie skad szczesliwszy. Nic. Tragedia.
Zrównać z ziemią i zasypać solą.
Miasto czyste, z wieloma wydarzeniami, posiadajace. Miejsca do spędzania rodzinnie czasu, Piękne hasło ale do końca mające coś
wspólnego z naszym miastem. Choć należy przyznać, że Koszalin powoli się rozwija. Powyższe hasło powinno być myslą przewodnią
rozwoju miasta w różnych aspektach tzn. połączenia siecią ścieżek rowerowych od centrum w stronę Mielna (Kołobrzegu), Sianowa,
Polanowa, Manowa, Karlina, Tychowa, Niekłonic oraz z Doliny Wodnej do Jamna, Łabusza; remont dróg w mieście, rozbudowa SSE
czyli praca dla mieszkańców, uporządkowanie kwestii Manhatanu, terenów po byłej bazie PKS łącznie z budową nowoczesnego
dworca Koszalin, szersza współpraca z PK - utworzenie UŚ, rozbudowa bazy turystycznej: Przystań Jamno-Labusz (rewilitalizacja
jeziora Jamna), rewilitalizacja Góry Chełmskiej i połączenie jej z miejskim kompleksem sportowym - hala, aquapark, nowoczesny
kameralny stadion piłkarsko-lekkoatletyczny spełniający podstawowe wymogi licencyjne do organizowania imprez ogólnopolskich i
europejskich, plan rozwoju turystyki nad jeziorem Lubiatowo.
Spełnienie potrzeb mieszkańców, miasto powinno być dobrze funkcjonującą maszyną do życia, a spełnienie potrzeb powinno
odbywać się przy udziale pełnego przekroju samych mieszkańców, oczywiście przy użyciu specjalistów stosownych dziedzin
(urbaniści, socjologowie, architekci, inżynierowie, przyrodnicy, ekonomiści itd.), a kształtowanie miasta musi mieć jakieś
długoplanowe założenia, i dobrze by było nie równać w dół, tylko oglądać się na lepszych (Gdynia, Kraków, Warszawa), podnieść
poziom naukowy, nowych technologii, poziom sztuki, a nie pseudosztuka prowincjonalna, która teraz jest u nas (również tzw. proste
masy docenią i przyjmą coś na wyższym poziomie jesli będzie dobrej jakości, przecież przestrzeń jest kształtowana przez człowieka
ale i odwrotnie), oczywiście podstawą musi być
dobra nowoczesna koncepcja gospodarcza.
proszę pojechać na rynek do poznania lub do starego browaru w poznaniu, to państwo zobaczą. przede wszystkim teren zielony przy
starym browarze w poznaniu, gdzie ludzie mogą się rozsiąść z piwem, grillem, każdy znajdzie dla siebie miejsce i nikt nie jest nękany
przez straż miejską czy policję, ponieważ jest to miejsce specjalnie do tego przeznaczone,
to jest jego funkcja, jest czysto i kulturalnie.
Fajnie byłoby gdyby foldery z informacjami , zapowiedziami wydarzeń kulturalnych były dostępne dla wszystkich. O Photoday,
dniach otwartych, bezpłatnych koncertach i wernisażach itp. NIkt nie prowadzi chyba zbiorczego informatora, bo większość takich
wiadomości pojawia się wyłącznie na facebookowych prywatnych fanpejdżach. Pełnia życia będzie wtedy, gdy w mieście będą przy
ratuszu plakaty z listami przewidywanych imprez.
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robienie rzeczy w celu tego, żeby miasto nie szło spać o godzinie 22, rozruszanie centrum miasta i mieszkańców Deptak w środku
miasta z kawiarenkami, sklepami i miejscami do spędzania czasu wraz z rodziną lub znajomymi na
którym jest pełno ludzi. Oznacza mnóstwo imprez kulturalnych, sportowych w których znajdzie się miejsce dla każdego mieszkańca
Koszalina.
Ze w centrum miasta powinno tetnic zyciem, bez samochodów tylko z pieknym deptakiem zielenia w kolo i kawiarenkami,
wydarzeniami artystycznymi
Zaniedbane tereny zielone, nie tylko w Śródmieściu. Jeśli będzie u nas aquapark, zrobią do końca dolinę wodną na paderewskiego,
to będzie Koszalin pełnia życia.
Nie mam zdania. Wszyscy i tak wolą centra handlowe lub morze. U nas w mieście jak się nic nie dzieje to nie ma ludzi. Żeby każdy
mieszkaniec tego miasta czuł się jak u siebie, żeby działania i inwestycje wdrażane przez władze przyciągały i aktywizowały całą
społeczność.
Nic
Nie potrafię określić hasła koszalin pełen życia dla wybranej grupy społeczeństwa. o odpowiednich dochodach
Turystyka
Miasto nowoczesne funkcjonalne dla mieszkańców ale atrakcyjnie tak gospodarczo jak i turystycznie , innowacyjne w architekturze i
rozwiązaniach urbanistycznych , miasto które w pełni wykorzysta swój geograficzny potencjał bo jest położone przy morzu i leży na
lini Berlin Szczecin Gdańsk jeszcze daleko do takiej idei.. większośc ludzi wyjeżdża za miasto, bo tutaj nie za bardzo się dzieje coś
ciekawego.. tym bardziej dla rodzin, które mają małe dzieci.. (do 5 lat), ja np. z takim maluchem nie mam za bardzo gdzie się wybrać
w weekend, więc wyjeżdżamy poza miasto..
Nic. Pełnia życia jest dookoła miasta. Optymistyczny dla K-lina zbitek słów. Jak hasło wyborcze- ładnie brzmi ale oderwanie od
rzeczywistości pełne...
Postawienie większego nacisku na promocję miasta, wykorzystanie przenikania się terenu zabudowanego z leśnym/parkowym,
stworzenie alternatywy dla turystów spędzających czas wolny nad morzem.
Koszalin tętniący życiem, z mnóstwem wydarzeń kulturalnych, sportowych, bogatą ofertą rekreacyjną. Miasto w którym się nie
nudzisz.
Możliwość spędzenia czasu w centrum miasta na każdą kieszeń. Moim zdaniem jest to idea miasta, w którym zawsze coś się dzieje.
W którym zawsze mozna pójśc do jakiegoś parku, pubu, kina, na basen, saunę, siłownię itp. Jest to też duża ilość wydarzeń, takich
jak koncerty, festiwale, czy różne
imprezy
Zachęta do tego, aby goście do nas przyjeżdżali, a mieszkańcy mogli być w pełni zadowoleni z zamieszkiwania w naszym pięknym
mieście. Mam tu na myśli również m,in. takie rzeczy jak: świeże powietrze, czysta woda plus do tego pełna kultura i wypoczynek dla
ludzi w każdym wieku. Jednak wiąże się to również z nowymi miejscami pracy, aby ludzie mięli pieniądze również na kulturę i
wypoczynek. Pozdrawiam serdecznie
wiecej na rekreacje mniej na sport zawodowy pieniedzy publicznych To takie "piękne" hasło bez krótkiej prawdziwej definicji: trudno
o pracę, bezrobocie, niskie zarobki, miasto powiatowe, budynek po Urzedzie Wojewódzkim raczej śmieszy, ratusz - elewacja do
gruntownej zmiany, przebudowy, nadania charakteru tej budowli, zazielenienia bluszczem. Konieczny konkurs na zmianę elewacji !!!
Zieleń jest poniemiecka, nowych nasadzeń brak, bo przepisy nie pozwalają: za blisko krawężnika, za bliskom jezdni, za blisko
chodnika, za blisko budynku. itp...Zwycięstwa od związkowca do wiaduktu PKP tylko asfalt, asfalt, brak nasadzeń zieleni, brak
bruków oczywiście schowane pod asfaltem. A na nowych obwodnicach brak nowych nasadzeń, bo coś tam, coś tam. Stawisińskiego
brak drzew, przez środek Zwycięstwa w centrum, środkowe pasy do rekultywacji i nasadzeń drzew
Miasto proponujące mieszkańcom ciekawe formy spędzania wolnego czasu, estetyczne otoczenie, wykorzystywanie
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naturalnych walorów przyrodniczych, stawianie na cykliczne, ciekawe imprezy (typu "Młodzi i film") Zaprzeczeniem tej idei jest
coroczna majówka na terenach podożynkowych - wieś tańczy i śpiewa, tandeta i szmira, brak ławek, smieci, straszące resztki
pawilonów dożynkowych...koszmar...
Pełnia życia dla złodzieji Kolor tak na elewacjach budynków, jak również na chodnikach, ciągach komunikacyjnych. Ludzie, którzy
spędzają swój wolny czas w kawiarniach, restauracjach jak również uczestniczą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach kulturalnych
realizowanych w plenerze.
Miasto kompletne oznaczające, że w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb i dążenia do samorealizacji żaden
mieszkaniec w żadnym przedziale wiekowym nie będzie zmuszony z niego wyjeżdżać.
To że w weekend wychodzę z domu idę do centrum bo wiem że coś się będzie działo. Że będzie co zjeść i się napić w różnych
miejscach i różnych cenach.
Miasto przyjazny dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dzieci czego niestety brak jest w naszym mieście. Pełnia życia, to
miasto pełne młodych. Pozostających po studiach ludzi, którzy potrafią znaleźć swoje miejsce zarówno w centrum miasta, jak i na
jego obrzeżach nie tylko do godz. 20. Należy zauważyć, iż po wyjściu z domu, w okolicach tej godziny, nasze miasto śpi. Nie dzieje się
nic, co mogłoby zachęcić do pozostania wśród ludzi, znajomych, gdzie można spędzić czas, niekoniecznie w zamkniętym pubie z
piwem czy kebabem. Wystarczyłoby kilka stolików na zewnątrz budynków, ulicznych grajków, by miasto ożyło, by człowiek czuł, że
otaczają go ludzie chętni do rozmowy, do spędzania wspólnie czasu, cieszący się życiem. Oraz by miejsca te nie były obarczone
śródmiejską marżą lecz dostępne dla ludzi z ograniczoną zawartością portfela, co nie zawsze się udaje, gdyż nawet ceny biletów MZK
są u nas porównywalne do np. Trójmiejskich, więc całe szczęście, że mamy coraz to więcej ścieżek rowerowych. pełnia życia dla ludzi
bogatych mieszkających w domkach jednorodzinnych na przedmieściach, w centrum jest pełna bieda
Bliskosc morza
o kazdej porze dnia i nocy jest co robic w Koszalinie - rano otwarta jakas kawiarnia/bar sniadaniowy, a wieczorem i w
nocy inne lokale oraz dzialajaca nocna komunikacja autobusowa Idea „Koszalin - pełnia życia” jest niczym oznaczającym logo.
Idea "Koszalin - pełnia życia" wg mnie oznacza ożywienie Koszalina - odnowienie ratusza, stworzenie większej ilości ogródków przy
restauracjach / kawiarniach więcej imprez dla rodzin. Zmiany, które będą widoczne, żeby rodziny miały faktycznie gdzie iść z dziećmi,
więcej atrakcji. Żeby Koszalin był miastem, do którego ludzie chętnie przyjeżdżają, dla
samej "starówki", imprez itp.
. Możliwośc oddychania świeżym powietrzem - ograniczenie ogrzewania węglowego w centrum miasta, bezpieczne przemieszczanie
się na drodze, chodnikach i ścieżkach rowerowych, których brakuje na Rokosowie..mniejsze opłaty użytkowania wieczystego
gruntów, dostęp do instytucji kulturalnych - na każdą kieszen, kino, teatr, itp. więcej terenów
zielonych, dostep do wystaw, spotkan, imprez plenerowych, Nie zapominajmy o historii Koszalina, mozna wykorzystac
szlaki, wymalowac murale na blokach,
Wydarzenia kulturalne na odpowiednim poziomie, których brak.
Poza tym, o czym mowa była powyżej, to zdecydowanie poprawa rynku pracy i zachęcenie młodych ludzi, aby po studiach zostawali
tutaj, a niestety tak się nie dzieje. I nie ma się czemu dziwić, skoro rynek pracy wygląda tak, jak wygląda. Jeśli standard życia
obywateli będzie "godny", a i przy okazji Śródmieście zostanie w rozsądny i przyjazny sposób zagospodarowane, wtedy będziemy
mogli mówić o "pełni życia w Koszalinie".
Nic nie znaczące hasło marketingowe. Bez przemysłu w mieście, który zapewniałby miejsca pracy, o (prze)życiu w Koszalinie mogą
mówić co najwyżej emeryci.
jest to tylko hasło Spędzanie dużo wolnego czasu w Koszalinie. Więcej imprez integrujących dla mieszkańców Koszalina, np.:
mocniejszy
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nacisk na Dni Koszalina. :-) Zmiana Koszalina na miasto dynamiczne, aktywne, w którym ludzie wychodzą z domów i uczestniczą w
wydarzeniach kulturalnych, spotykają się poza obrębem swoich gospodarstw domowych (kawiarnie, restauracje). Nowoczesne,
interesujące miasto, które w deszczowe dni jest dobrą alternatywą dla turystów nad morzem.
Oznacza to, że miasto powinno nie być miejscem wymarłym - a ma to miejsce późnymi wieczorami. Powinno odbywać się sporo
imprez takich, by kazdy znalazł coś dla siebie.
Nic. Nie odczuwam aby Koszalin pozwalał na korzystanie z życia w pełni i jeśli nic się nie zmieni w tym kierunku planuję
wyprowadzkę do jednej z podmiejskich gmin.
Turystyka
Więcej przyjaznych rozwiązań dla ludzi Dla mnie oznacza to, że mam wybór jak i gdzie chcę spędzać wolny czas. I że zawsze będzie w
mieście takie miejsce, gdzie będę mogła znaleźć to, co w danej chwili jest mi potrzebne, aby móc żyć ciekawiej i aktywniej lub tylko
zrelaksować się.
na pewno nie to że w tym mieście jest co robić , to miasto jest nudne i nie ma tu nic do roboty , a miasto realizuje coraz bardziej nie
potrzebne i bezsensowne projekty zamiast wziąć się za coś co naprawdę się przyda , bo to miasto było pełnią życia zrealizujcie choć
2 projekty młodzieży związane ze sportem ... mianowicie dirt park i pumptrack dla ekstremalnych rowerzystów , oraz trasy zjazdowe
dla rowerzystów ekstremalnych np. na górze chełmskiej wystarczy że dostaniemy od miasta pozwolenie , teren i nie wielkie
dofinansowanie w wysokości ok 15 tyś. zł a sprawi to że miasto
stanie se o wiele atrakcyjniejsze dla sportowców , były by tam organizowane zawody zjazdowe tak jak np. w słupsku czy trójmieście
co stanowi świetną reklamę dla miasta . TĘTMIĄCE ŻYCIEM CENTRUM. JEDYNA ATRAKCJA NA TĄ CHWILĘ TO TYLKO NOWA
FONTANNA PRZED
RATUSZEM. Na początku utożsamiałam to z rozwojem miasta, jednak teraz chciałabym utożsamiać to z mieszkańcami! To oni muszą
żyć pełnią życia, aby Koszalin też tak żył. miasto przyjazne nie tylko mieszkańcom ale również turystom, pełnia życia- miasto w
którym warto zostać i pracować, miasto z rozwiniętą gamą usług kulturalnych, rozwijające się pod względem gospodarczym, miasto,
które daje się lubić...żyjące z turystyki, posiadające bogactwa naturalne w postaci walorów przyrodniczych, bliskości morza, jeziora,
...miasto zielone, miasto rozrywki... Miasto przyjazne ludziom, z jak największą ilością terenów zielonych. Z dobrze urządzonymi
placami zabaw dla dzieci (polecam wizytę w Wejherowskim parku). Dobrym kierunkiem są inwestycje wokół 'zalewu', świetnym
pomysłem
jest/była 'sportowa dolina'.
Miasto które powinno aktywować mieszkańców do spedzania czasu w przestrzeniach publicznych, organizować róznego
rodzaju wydarzenia...
wiecej zielonych terenow i miejsc do uprawiania sportu
Brak kebabow
"Koszalin- pełnia życia" Mój pomysł ujęłam w powyższej wypowiedzi, dodatkowo dla naszych mieszkańców i turystów już istniejące
atrakcje w mieście... Moim zdaniem miasto takie jak Koszalin..powinno mieć wszystkie atrakcje jakie istnieją Gdzie obecnie
Koszalinowi już dużo nie brakuje , aby osiągnąć w pełni statut funkcjonalnego miasta tętniącego życiem w każdej dziedzinie życia.
Niech będzie Elizjum północy Polski.. Tak jak w mitologii greckiej Elizjum, jako kraina szczęścia i
wiecznej wiosny, krainy jako Rajski Ogród nam Oceanem Atrakcyjność, innowacyjność oraz rozwój ;)
To Koszalin tętniący życiem o każdej porze dnia. Parki, kawiarnie pełne ludzi.
Hasło wyborcze na zamydlenie oczu ludziom.
Koszalin - pełnia życia, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, w koszalinie wspaniale jest to, że można go prawie całego przejść przez
park. Niestety budowa aquaparku, dla mnie mało atrakcyjna i podejrzana. Komunikacja miejska tez nie jest w najlepszej kondycji.
Mało miejsc do parkowania rowerów. Ale większość wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych jest naprawdę na dobrym poziomie jak
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na warunki Koszalina. Jeśli ktoś chce, to nie da rady się nudzić w tym mieście. Bardzo fajne i przydatne byłoby stworzenie mapy z
miejscami różnego typu rozrywek, albo trasy turystyczne. Nic takiego mi w ręce nie wpadło - a szukałam.
Rodzina, praca, wypoczynek, zieleń Miejsce, w którym chętnie spędza się czas wolny, tętniące życiem zarówno w dzień, jak i późnym
wieczorem. Miejsce, w którym można dobrze się bawić oraz spokojnie spędzić czas. To także miejsce, w którym można żyć pełnią
życia pracować, godnie zarabiać i nie martwić się o pieniądze.
Dla mnie idea ,, Koszalin - pełnia życia" oznacza że coś dzieje sie w tym mieście jakieś imprezy, że miasto pokazuje że ,,żyje" i imprezy
są ogólnie ogłaszane a nie małe ogłoszenia w gazecie , bo nie każdy ją czyta.
Rozwój turystyki połączonej z aktywnością na świeżym powietrzu - jazda na rowerze, bieganie, sporty wodne, spacery z rodziną itp.
stworzenie starówki, która będzie pełna życia Że będzie w Koszalinie co robić.
Miejsce w którym chce się żyć, mieszkać i pracować a nie myśleć o ucieczce do innego miejsca w którym jest lepiej.
To pytanie należy zadać kreatorom tej idei.....
Koszalin - pełnia życia - w przypadku Koszalina się nie sprawdza. Obecnie miasto raczej jest na OIOM. zwiększenie organizacji imprez
masowych dla wszystkich grup społecznych
nic mi to nie mowi pobożne życzenie ;)
Idea dobra ale nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mieszkańcy nie mają miejsc gdzie mogą się integrować bez zobowiązań.
Nie ma wyboru takich miejsc gdzie można np. "przysiąść na chwilę". Jedna kawiarnia przed Ratuszem nie
załatwia sprawy. Koszalin powinien stać się zapleczem kulturalnym Mielna- turyści znużeni słońcem i plażą lub w razie niepogody
powinni znaleźć tu atrakcje - dyskoteki, wieczorem czynne kolorowe kawiarenki. W centrum nie powinny znajdować się banki
(Koszalin jest nazywany Miastem Bankowym - z powodu ich zagęszczenia w centrum miasta) - one nie są atrakcją. BRAKUJE ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH - SZCZEGÓLNIE ŁĄCZĄCYCH MIASTO Z ROKOSOWEM! BRAKUJE ŚCIEŻKI ZDROWIA WZDŁUŻ LUBIATOWA! TAM BIEGA
I JEŹDZI NA ROWERACH CAŁY KOSZALIN - A NIE MA
WARUNKÓW!!! Koszalin otwarty na różne rozwiązania, nieustająco niezmieniający się i dopasowujący się do potrzeb mieszkańców.
Koszalin otwarty na różne formy życia. Jednoczenie mieszkańców, wiecej imprez kulturalnych, bezpieczrnstwo
To wspaniałe miasto i wspaniali ludzie - chce się tu żyć, tylko trochę trzeba drobnych usprawnień. Widać że dzieje się trochę - ścieżki
rowerowe, piękna fontanna, zalew i wakepark.
to puste hasło bez pokrycia Do pełni życia bardzo nam daleko. Szczególnie władzom miasta, które umieją się tylko spotykać na
napuszonych imprezach we własnym gronie, zamiast ze społeczenstwem miasta. Proponuję wziąć wzór z Pana Biedronia. Hasło jak
hasło - każde miasteczko sobie taki farmazoniasty slogan wymyśla ...puste to jest jak obietnice polityków. Pełnię życia czuję jak
jeżdżę rowerem po Berlinie, zazdroszcząc Niemcom poczucia estetyki i wszechobecnego inteligentnego luzu i estymy wobec
bliźniego. Największe plusy Koszalina to morze i przepięknie ukształtowana góra Chełmska z pięknym pachnącym lasem ...i chuj! :)
Bełkot wyborczy - niestety!
gdyby była faktycznie egzekwowana oznaczala by dla mnie chec zycia w tym miescie a jak narazie coraz bardziej mysle
nad "ucieczka" z koszalina.
Idea piękna - trzeba ją rozbudzić. Chociażby większym powiązaniem miasta z morzem. Ofertą dla mieszkańców, a nie
tylko turystów.
to że będę miał ochotę spędzać w nim czas wolny, a nie uciekać jak najdalej od centrum tak jak to czynuę teraz Kółko wzajemnej
adoracji pod wezwanie prezydenta Piotra "Festera" Jedlińskiego
Wieksza ilosc deptakow, straganow, malych sklepow, koncertow. że ma to być miasto dla młodych
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Żeby stanowczo więcej się działo w sferze kultury ale przede wszystkim na rynku pracy żeby ludzie w średnim wieku nie zostali
usuwani za burtę , mając pracę wszyscy będą cieszyć się pełnią życia .
Odesłanie aktualnie rządzących na bezrobocie i przekazanie władzy zwykłym zjadaczom chleba. miejsca kulturalne, lodziarnie, puby,
lokale do tańca
Tzn. dużo zieleni, przestrzeni do spacerów, odpoczynku w sercu miasta, z dala od tłocznych ulic i warkotu samochodów. Możliowśc
zjedzenia posiłku na świeżym powietrzu, w miejscu z miłym widokiem, atrakcjami dla dzieci. Bez udziału gołębi,
pijaczków.
Obecnie oznacza infantylne logo
Zmarnowane pieniądze podatników Żeby każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć dla siebie miejsce do wypoczynku, rekreacji,
dostęp do szeroko pojętej
kultury.
Jest wszystko co potrzeba.na swoim miejscu.pozdrawiam
Miejsce przyjazne mieszkańcom i przybyszom. Takie, do którego zawsze chce się powrócić. Z wieloma ciekawymi propozycjami
spędzenia wolnego czasu, pogłębiania swoich zainteresowań, wiedzy i umiejętności a jednocześnie przyciągające atrakcyjnym
wyglądem, zapleczem a przede wszystkim miejscami pracy i rozwoju oznacza w zasadzie nic, bo w tym miecie brak życia w pełni, a
oznaczała by to co napisane zostało przez mnie w
poprzednim pytaniu - gdyby było inaczej.
pusty slogan,
Przestrzeń, przyroda, outdoor, kultura.
Koszalin jako miejsce gdzie dzieje się dużo, mieszkańcy mają bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych itp. Tak nienstety nie
ejst
Idea ta oznacza miasto, w którym mieszkańcom nie będzie niczego brakowało oraz nie będą oni szukali atrakcyjniejszych miejsc do
życia.
Miasto działające na rzecz mieszkańców, urzędnicy, włodarze myślący jak ułatwić życie mieszkańców; w centrum,
zamiast banków i aptek, kawiarnie, restauracje, ogródki kawiarniane.
Więcej atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu dla ludzi w każdym wieku i rodzin.
Oznacza, ze ktos przytulil spora kase za nedzne marketingowo haselko.
Wszystko co spelnia wszelkie zachcianki - Koszalin Miasto w pełni turystyczne - odnośnik do punktu 8. Profesjonalne ścieżki
rowerowe, krajobrazowe - do Mielna, Mostowa,
Sianowa, Jamna. Ogródki rekreacyjne z fontannami - te koło Teatru to jest SKANDAL !!!!! Oznacza to dla mnie, że Koszalin jest
miejscem przyjaznym do codziennego funkcjonowania dla mieszkańców. Gdzie można spełniać się zawodowo i prywatnie. Musi to
być miejsce gdzie można bezpiecznie wychowywać dzieci i mieć gdzie z tymi dziećmi wyjść na spacer lub pobawić się. Tutaj mam
spory żal do władz miasta, ponieważ w centrum jest dużo pięknych i dużych placów zabaw, a np. na osiedlu Śniadeckich (jednym z
największych w Koszalinie) istnieją tylko paskudne osiedlowe placyki zabaw, które mają chyba co najmniej 20 lat jak i nie więcej. To
należy zmienić! Również ważna jest funkcja rekreacyjna, ale akurat w Koszalinie nie brakuje miejsc do uprawiania różnych sportów.
Więcej miejsc do spędzania czasu z rodziną
Dziś określenie jest nie zbyt konkretny. Nasz centrum nie ma tyle życia jak inny większy miasta. Widzę jednak możliwość rozwiać
Koszalin do najlepszego miasta w Polsce dla rowerzystów. jeśli statystyka za np 5-10lat pokazuje że w Koszalinie największych ilości
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mieszkańców stosują rower do szkoły /pracy (tak jak w Skandynawii), wtedy "Koszalin pełna życia" już ma konkretne znaczenie.
Soren Jylling
DUZO MLODYCH LUDZI,PELNO ROZRYWKI możliwość pełnego, aktywnego spędzania czasu w mieście, możliwość łatwej komunikacji
nawet bez użycia samochodu, co w chwili obecnej jest dość utrudnione, ze względu na rzadkie kursowanie autobusów, z tego
powodu nie można wybrać się z dziećmi do centrum na spacer tak, by zmęczone wsadzić w autobus i wrócić do domu - trwałoby to
co najmniej pół godziny...(czas oczekiwania na autobusy). Brak płynnej komunikacji miejskiej wpływa na zwiększenie liczby
samochodów w centrum. W godzinach popołudniowych jest mniejszy problem ze znalezieniem miejsc postojowych, natomiast w
godzinach przedpołudniowych, godzinach pracy np. Urzędu, znalezienie miejsca do zaparkowania graniczy chwilami z cudem....
Pragnę dodać, że nie rozumiem istoty pierwszych pytań tej ankiety... Jeśli ankieta ma dotyczyć śródmieścia, to niech na niej się
skupia, a pierwsze pytania wskazują na chęć włodarzy zasięgnięcia opinii mieszkańców o niej samej.... to chyba powinniście zrobić
ankietę o innej treści....
miasto dające możliwość życia i realizowania swoich pasji dla mieszkańców w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach miasto
otwarte na potrzeby mieszkańców, słuchające ich głosu
Miasta przyjazne każdemu. Mające wiele do zaoferowania w każdej dziedzinie życia. Miasto, które tętni życiem także wieczorami. W
tej chwili po godz. 19,00 miasto wygląda na wymarłe.
Koszalin obecnie nie jest miastem w którym można żyć pełnią życia. Coś, do czego Koszalin dąży, ale mu daleko.
Miejsce gdzie mogę potkać się z ludźmi, atrakcje i możliwość spędzenia wspólnego czasu z innymi na świeżym
powietrzu.
Miasto zielone,o charakterze rekreacyjno turystycznym. To hasło oznacza dla mnie, że nie potrzeba mi innych miast, czy okolic bo
Koszalin powinien zapewnić mi wszystkie moje potrzeby. Chciałabym coś zjeść i powinnam mieć całą gamę DOBRYCH restauracji do
wyboru. Niestety, żeby dobrze zjeść - dobrze, smacznie i niekoniecznie tanio (bo jak chcę zjeść smacznie i się nie zatruć wiem, że
muszę za to zapłacić odpowiednio) muszę jechać do Mielna do Apartamentowca Dune - do Norwega! Jedzenie o jedna kwestia.
Wypoczynek kolejna sprawa - bierny wypoczynek - JEST! udało się Wam. Piękny Park Książąt Pomorskich czy Wodna Dolina - można
posiedzieć, poleżeć i nic nie robić tylko obserwować naturę. Sport to kolejna kwestia. Jeśli chciałabym uprawiać jakikolwiek sport
powinnam mieć do niego dostęp na terenie miasta - w granicach rozsądku (wiem, że np. łyżwiarstwo figurowe w sezonie letnim jest
niedorzeczne). Ale patrząc przyziemnie- chciałabym np. pojeździć rowerem - w fajne miejsce i bezpiecznie czyli po ścieżce rowerowej
tudzież szlakiem leśnym, ew. polnym, np. nad przystań w Jamnie. I cóż dojadę owszem, za oś. Unii Europejskiej do działek, a potem
radź sobie sam człowieku. Ścieżka się urywa, trzeba wjechać na ulicę dość wąską, niebezpieczną i modlić się żeby w jednym kawałku
dojechać do chodnika w Jamnie. Ale i on się kończy - więc na przystań dojeżdżam znowu po ulicy - nieoznakowanej, nieoświetlonej.
Są ścieżki rowerowe na Strefie Ekonomicznej, ale w zasadzie służą one raczej pracownikom fabryk, bo mi jako mieszkańcowi, który
chce po prostu miło spędzić czas, nie do końca się przydają. Na wycieczkę krajobrazową są słabym pomysłem, bo wokół
przedsiębiorstw, a jeździć po nich tylko po to, bo są dobrze wykonane to mija się z celem. Chciałabym spokojnie dojechać na Górę
Chełmską, ale ścieżka jest koślawa. Nie mówię już, że idealnie by było gdyby Koszalin połączyć ścieżką rowerową z innymi mniejszymi
miejscowościami, np. do Łaz ale od drugiej strony - nawet z wykorzystaniem przejazdu przez Jamno potem przez Łabusz i do Osiek.
Powiedzmy, że z inicjatywy mieszkańców sport jak bieganie jest dobrze wypromowany więc spełnia warunki pełni życia - ale miło by
było dobiec bezpiecznie do przystani w Jamnie, ale jak wspomniałam wyżej nawet na rowerze jest to niewykonalne - a to przecież
część miasta. Powiedzmy, że ze sportem nie jest tragicznie, ale brakuje infrastruktury - jedna kiepska Sportowa Dolina wymagająca
lepszego przemyślenia i remontu nie wystarczy. Kolejny aspekt Pełni Życia to imprezy. Przepraszam, ale to co było do tej pory jest
dość żenujące. Co roku myślicie o Festiwalu - Ulica Pełna Smaku czy Pełnia Życia - ( jest to tak słabe, że nie kojarzę dobrze nazw). Ale
żadne z tych pomysłów nigdy nie wyciągnęły mnie z domu, żeby w nich uczestniczyć. Nie chcę patrzeć jak ktoś gotuje, czy to
Prezydent, czy jakaś show-bizowa osobistość. A ludzie przychodzą tylko po to, żeby się najeść za darmo jeśli jest jakaś degustacja
darmowa. Kiepskie są koncerty - na Dniach Sianowa i tak podobno zawsze mają lepszych artystów. Chcę mieć w Koszalinie imprezy,
które albo wciągną mnie do zabawy i chęci AKTYWNEGO uczestnictwa, albo takie gdzie emocje będą tak niesamowite, że będę
chciała kibicować uczestnikom. Ważne w tym jest aby działo się to w plenerze - nawet jak nie wiem o imprezie to przechodząc obok,
zobaczę, zachwycę się i dołączę do zabawy. Czyli w trakcie tych wszystkich imprez potrzeba ruchu na świeżym powietrzu. Wspólnej
Zumby dla każdego dla seniorów, młodzieży, dzieciaków. Joga, turnieje różnego rodzaju, ale najważniejsze, żeby było to na widoku
oraz z dobrą oprawą czyli przechodzimy tu do Imprez sportowych o Puchar Prezydenta Miasta!!! Dla każdego chętnego. Kiedyś był
taki program w telewizji Zmagania Miast - a jakby zrobić Zmagania Osiedli o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina? Na tej samej
76 | S t r o n a

podstawie jak był program? Osiedle robi sobie wstępne castingi, dobiera po np. 10 osób, a potem zmagania w jakimś wybranym
systemie i w wybranych konkurencjach? Kolejnym pomysłem na imprezę która ożywiłaby miasto (też o Puchar Prezydenta) jest coś
co przyciągnie całe rodziny, a także pomoże w promocji Miasta na zewnątrz. Jest to piknik konny, zabawa z publiką, przeciąganie liny
z koniem, pokazy ujeżdzenia, pokazy powożenia a na koniec Towarzyskie
Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody w podziale na kategorie, np. dzieci na kucach, debiuty, konkurencje w stylu Cavaliady
czyli Venus vs. Mars czy Speed and Music. Po prostu dużo zabawy i dużo emocji dla startujących i dla widzów. Kolejna sprawa to
praca i edukacja. Żeby w pełni żyć w danym miejscu muszę mieć poczucie, że mogę się tu wykształcić i tu znaleźć godną pracę za
godną płacę. Niestety, jestem jednym z wielu przykładów osób, które za edukacją wyjechały, moje źródło dochodów również
znajduje w się poza Koszalinem. Chociaż tu mieszkam pracuję poza nim, bo Koszalin nie daje takich możliwości; inwestycje są tak
mizerne, że przynoszą korzyści tylko nielicznym i władzom miasta. Gdybym mogła wyjechałabym już dawno do Miasta, które
faktycznie spełnia hasło "Pełnia Życia", ale mam tu rodzinę, więc pozostaję w tej umieralni pod hasłem "Koszalin - Proza Życia"
poprawa gospodarcza, funkcjonalna i estetyczna
Dużo wydarzeń kulturalnych i artystycznych, jarmarki, więcej miejsc rozrywki, kawiarnie, puby Dla mnie ta idea oznacza większą
możliwość wypoczynku w samym Koszaline sportowo jak i kulturalnie oraz rozwój
firm,a co za tym idzie lepsze perspektywy na znalezienie ciekawszej pracy. Jest to puste hasło, nie idą za nim żadne działania.
Miasto przyjazne mieszkańcom, ich potrzebom nie tylko materialnym, ale również służącym odpoczynkowi, rozwojowi kulturalnemu
i edukacji. Miasto z duszą i dobrym gospodarzem.
więcej imprez artystycznych więcej koncertów, mieszkańcy Polski nie wiedzą gdzie leży Koszalin zawsze trzeba dodawać że koło
Mielna, a chyba powinno być inaczej, Koszalin leży prawie nad samym morzem a władze miasta nie potrafią tego wykorzystać. W
okresie wiosennym i letnim powinno być więcej imprez plenerowym, małych koncertów przy ratuszu. Może tak jak kiedyś w parku
koło filharmonii były koncert, zrobić je pod wieczór przy ratuszu ? Centrum powinno w tym okresie tętnic życiem - festyny, koncerty,
lody, wata cukrowa itp. a może jakieś jarmarki ?!
Więcej kawiarni restauracji mniej banków i lombardów w centrum miasta! Dla mnie oznacza mniej więcej Koszalin - kolejny banalny
slogan.
doskonale rozwiazania komunikacyjne Przede wszystkim czyste powietrze (a z tym jest niezbyt dobrze - duża ilość budynków /
mieszkań opalanych drewnem, węglem i czym tam się da...), dużo zieleni (w różnej postaci - drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki itp.),
ograniczanie do minimum wszelkiego rodzaju hałasu (motoryzacja, głośna muzyka, poranne dostawy towarów, wentylatory i
klimatyzatory itp. ...), działania nastawione na promowanie regionu przede wszystkim pod względem turystycznym i
wypoczynkowym, a jednocześnie propagowanie turystyki i zdrowego stylu życia w śród mieszkańców z uwzględnieniem tworzenia
nowych atrakcyjnych miejsc służących temu. Aktywny udział mieszkańców w życiu miasta. Dostępność usług zdrowotnych.
Miasto "idealne" pod każdym względem. Nie tylko możliwość zdobycia wykształcenia, ale przede wszystkim możliwość rozwoju,
znalezienia dobrej pracy, a także szeroko pojęta oferta rozrywki dla mieszkańców.
Chciałoby się tak żyć, pełnią życia, jest coraz lepiej ale jak napisałem powyżej byłoby bardzo dobrze.
nic
Nic, tragiczne hasło zakrawajace na kpinę. Hasło byłoby super, ale najpierw trzeba coś ludziom zaoferować. To przede wszystkim
zadowolenie mieszkańców z faktu mieszkania w Koszalinie, promowany na zewnątrz lokalny patriotyzm, mozliwość spedzenia
wolnego czasu poza domem ale w samym mieście /zorganizowanie czegoś na podobieństwo Doluny Charlotty/
Pusty slogan Dosłownie - pełnię życia. Żeby centrum było wypełnione ludźmi, którzy przychodzą nie do banku stać w kolejce ale żeby
spędzić tam przyjemnie czas - z rodziną, ze znajomymi. Zjeść lody, napić się piwa, wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, posiedzieć
latem i odpoczywać. Przejechać się spokojnie rowerem. A nie stać w korku, wysłuchiwać trąbienia, martwić się czy na pasach mnie
ktoś nie potrąci, przejść szybko z punktu A do B, zostawić samochód daleko od celu i rower, przy znaku drogowym skąd zniknie
ukradziony bez śladu.
Dużo atrakcji kulturalnych oraz rozwiązań urbanistycznych pozwalających na spędzanie czasu w rodzinnym gronie i na świeżym
powietrzu, zażywając przy okazji szeroko pojmowanej "kultury".
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