
Rok prezydentury  

ANNY MIECZKOWSKIEJ

Szanowni Państwo,
minął rok od kiedy powierzyliście mi zaszczytną funkcję 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Podczas przemówienia 
inauguracyjnego, tuż po złożonym ślubowaniu, powie-
działam, że najważniejszym wyzwaniem mojej prezy-

dentury będzie dążenie do tego, by Kołobrzeg stał się najlepszym 
miejscem do życia dla wszystkich jego mieszkańców, niezależnie 
od wieku, płci, wykształcenia, poziomu materialnego czy przeko-
nań politycznych. Dlatego podmiotem wszystkich moich działań 
jest człowiek, kołobrzeżanka i kołobrzeżanin oraz relacje między 
nimi, które powodują, że wszyscy razem czujemy się wspólnotą. 
Wspólnotą ludzi odpowiedzialnych za miejsce, w którym razem 
żyjemy. Wspólnotą ludzi, którzy mogą się różnić, mogą mieć różne 
poglądy i sympatie polityczne, ale w gruncie rzeczy, łączy ich 
wspólny interes: wszyscy chcielibyśmy mieszkać w najlepszym 
miejscu do życia obok ludzi, którzy dobrze czują się ze sobą.
Projekty, realizowane w pierwszym roku mojego urzędowania 
dotyczyły najważniejszych sfer życia mieszkańców, takich jak 
zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, rekreacja i wypoczynek. Nie 
zabrakło też inwestycji infrastrukturalnych.

Poniżej przedstawiam Państwu krótką informację na temat projektów, które zostały zrealizowane 
bądź są realizowane obecnie.
• Kołobrzeskie becikowe to jeden z wielu programów zawartych w Kołobrzeskiej Karcie 

Mieszkańca. Dzięki niemu każda powiększająca się rodzina ma szansę otrzymać jednorazową 
pomoc finansową w wysokości 500 zł.

• Bezpłatna opieka przedszkolna to kolejny program Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca skiero-
wany bezpośrednio do rodzin dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Dzięki niemu 
całkowicie zlikwidowano opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

• Preferencyjny dostęp do MOSiR i RCK – miejskie jednostki aktywnie włączyły się w two-
rzenie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca oferując zniżki na proponowane przez siebie usługi. 
Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z miejskich obiektów w preferencyjnych cenach.

• Badania profilaktyczne – realizujemy szereg programów profilaktycznych dla naszych miesz-
kańców. Są wśród nich badania mammograficzne i USG, badania PSA, osteoporozy, szcze-
pienia przeciwko grypie. W przygotowaniu jest propozycja wsparcia finansowego leczenia 
niepłodności.
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• Budżet obywatelski wrócił do Kołobrzegu. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w projekcie. 
Głosować można było na 37 różnych wniosków. Zwycięskie projekty poznamy w pierwszej 
połowie grudnia. Do rozdysponowania jest 1 milion złotych.

• Kołobrzeg Inspiruje. Wystartował projekt Kołobrzeskiej Strefy Młodzieży. W jej ramach 
zorganizowany został koncert O.S.T.R., a kolejny projekt, który będziemy mogli niebawem 
Państwu zaprezentować to kołobrzeska kolęda. Młodzi ludzie zaczynają aktywnie uczestni-
czyć w życiu miasta proponując szereg projektów do realizacji.

• Opieka wytchnieniowa, teleopieka. To poszerzenie oferty usług opiekuńczych dla mieszkań-
ców Kołobrzegu, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie opiekunów 
faktycznych w postaci szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej. Miasto pozyskało środki 
na realizację tego projektu. Program ruszy już w przyszłym roku.

• Mieszkanie wspomagane dla dorosłych osób z autyzmem, Aspergerem w ramach programu 
AZYMUT – samodzielność. To kolejny program, w którym uczestniczymy. Przekazane na ten 
cel mieszkanie z zasobów miasta jest w tej chwili remontowane i przystosowywane do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyłoniona w drodze konkursowej organizacja prowadzi 
już nabór uczestników do programu i w przyszłym roku rozpocznie się już sama realizacja.

• Abonament Mieszkańca to program z Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Dzięki niemu ko-
łobrzeżanie mogą wykupić możliwość parkowania w strefach parkowania w całym mieście 
po preferencyjnej stawce. Od nowego roku planujemy duże zmiany w strefach płatnego par-
kowania – głównie w dzielnicy uzdrowiskowej. Abonament mieszkańca będzie przydatnym 
narzędziem dla wszystkich, którzy dojeżdżają do pracy w tej części Kołobrzegu.

• Bezpłatny Rower Miejski. Wszyscy posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca mają moż-
liwość dłuższego bezpłatnego korzystania z roweru miejskiego. Rower bez opłat można 
wypożyczyć na czas 40 minut. Rozwiązanie to cieszy się szczególnym zainteresowaniem 
mieszkańców.

• Bezpłatna komunikacja miejska dla osób 60 +. Wszyscy posiadacze Kołobrzeskiej Karty 
Mieszkańca, którzy ukończyli 60 lat mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów kołobrzeskiej 
Komunikacji Miejskiej. To kolejna grupa po dzieciach i młodzieży uprawniona w Kołobrzegu 
do darmowych przejazdów.

• Rabaty u usługodawców w sklepach i gastronomii. Kołobrzeska Karta Mieszkańca to już 
ponad 80 partnerów zewnętrznych oferujących zniżki na swoje produkty i usługi dla miesz-
kańców. Zakres usług i towarów jest bardzo duży, każdy może znaleźć coś dla siebie.

• Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Powołałam pełnomocnika Prezydenta Miasta 
do spraw osób niepełnosprawnych. Jego działanie to szereg spotkań oraz rozmów z różnymi 
grupami osób niepełnosprawnych. Na ich podstawie skierowano do Urzędu szereg wniosków 
mających na celu likwidację barier architektonicznych. Konkretne działania już zostały podję-
te, jak chociażby oznakowanie specjalną taśmą miejsc kolizyjnych i znaków na potrzeby osób 
niewidomych i niedowidzących.

• Stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Opracowaliśmy zasady przyznawania stypendiów 
młodzieży uzdolnionej artystycznie. Powołany został zespół do oceny składanych wniosków, 
pierwsze stypendia wypłacone zostaną już w przyszłym roku. Wpłynęło ponad 30 wniosków. 
Trwają też prace nad nowymi zasadami przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe 
– stosowna uchwała trafi na sesję Rady Miasta jeszcze w tym roku.

• Zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta. Jeszcze w tym roku odbędą się wybo-
ry do Młodzieżowej Rady Miasta. Delegaci z poszczególnych jednostek utworzą nową radę, 
której kompetencje zostały znacznie rozszerzone. Młodzieżowa Rada Miasta ma być silnym 
głosem młodych mieszkańców Kołobrzegu.

• Zabiegi rehabilitacyjne po 60 roku życia – to kolejny program w ramach Kołobrzeskiej Karty 
Mieszkańca. Uzyskaliśmy akceptację instytucji medycznych do opracowanego przez miasto 
programu zabiegów rehabilitacyjnych dla osób po 60 roku życia. To zielone światło pozwa-
lające na start tego projektu. Już w przyszłym roku kołobrzescy seniorzy będą mogli uzyskać 
od miasta rehabilitacyjne wsparcie u wykwalifikowanych specjalistów.
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• Powołanie Kołobrzeskiej Rady Seniorów. Ich głos, kreatywność i zapał do pracy stają się 
wsparciem zarówno dla mnie jako Prezydenta Miasta jak i kołobrzeskiej Rady Miasta. Posie-
dzenia Rady Seniorów odbywają się regularnie, a wnioski z ich posiedzeń są przemyślanym 
wskazaniem kierunków w jakich powinno podążać nasze miasto.

• Opieka żłobkowa. Powstała koncepcja rozbudowy istniejącego żłobka miejskiego. Do tej 
pory w budynku, w którym funkcjonowała placówka nie było wystarczającej ilości miejsca. 
Koncepcja zakłada budowę parterowego budynku, który rozwiąże problem braku miejsc 
w żłobku, w naszym mieście. Obecnie trwa projektowanie. Gotowy projekt wraz z pozwole-
niem na budowę będzie gotowy pod koniec lutego 2020 roku.

• Targowisko miejskie. Projekt, z uwagi na wysokie koszty musiał zostać zmieniony. Dyskusje 
toczyły się podczas wielu spotkań. Budowa nowego targowiska została wpisana do przyszło-
rocznego budżetu miasta i jeśli dokument zostanie uchwalony, prace powinny się zakończyć 
w pierwszej połowie przyszłego roku.

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Zakończyły się prace projektowe, 
czekamy na pozwolenie na budowę. Jego uzyskanie umożliwi rozpisanie przetargu i start 
całej inwestycji.

• Adabar. Zapowiedziałam, że zabytkowe piwnice Adabaru staną się centrum spotkań młodzieży. 
W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 1 miliona złotych na remont tych pomieszczeń.

• Klub Seniora przy Koszalińskiej. Trwa remont, który zakończy się w przyszłym roku. Lokal 
zostanie przystosowany do potrzeb osób starszych.

• Przedszkole przy Radomskiej. Rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i budowę 
nowego przedszkola. Stary budynek został rozebrany i już niedługo w tym miejscu powstanie 
nowoczesne przedszkole dla naszych najmłodszych kołobrzeżan.

• Skwer Pana Tadeusza w Podczelu. Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem 
terenu. To centralne miejsce spotkań mieszkańców Osiedla Nr 9 stało się pięknym zielonym 
skwerem. W najbliższym czasie powstanie na nim jeszcze plac zabaw, a otoczenie zyska ele-
menty małej architektury – stanie na nim rzeźba Zosi.

• Plac zabaw przy Mieszka I. Mieszkańcy od lat zabiegali o powstanie w tym miejscu placu 
zabaw. Prace przy jego powstaniu zostały już zakończone, do dyspozycji dzieci oddaliśmy 
nowoczesny plac zabaw z tartanową nawierzchnią.

• Plac zabaw 1 Maja/Wolności. W ramach przetargu doposażone zostało wiele miejskich 
placów zabaw, ale ważnym zadaniem było powstanie zupełnie nowego placu zabaw u zbiegu 
ulic 1 Maja i Wolności. Istotne jest też wyposażenie placów zabaw w zabawki, z których będą 
mogły korzystać dzieci niepełnosprawne. Chcę, aby każdy kołobrzeski plac zabaw był wy-
posażony w przynajmniej jedną taką zabawkę. Obecnie takie zabawki zamontowane zostały 
w Ogródku Jordanowskim oraz na placu zabaw na Ogrodach.

• Budowa mieszkań na wynajem Witkowice jest już w opracowaniu. Powstała wstępna 
koncepcja nowego osiedla budynków komunalnych i socjalnych. Kołobrzeskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego przygotowuje się do zaprojektowania i rozpoczęcia inwestycji 
na działkach przy ulicy Witkowice. Wśród budynków, które mają powstać będą też takie 
z przeznaczeniem mieszkań na wynajem. Mowa tu o rodzinach, których dochody są za wyso-
kie na to, aby uzyskać mieszkanie komunalne, a zbyt niskie na to, aby uzyskać kredyt i kupić 
własne „cztery kąty”.

• Ścieżka rowerowa przy ul. Arciszewskiego po przebudowie. Zgodnie z sugestiami mieszkań-
ców i Rady Osiedla wydzielona została część dla pieszych i część dla rowerzystów. Zmieniona 
została też część nawierzchni z nawierzchni mineralnej na asfalt (nawierzchnia mineralna 
pozostała jedynie w zabytkowym parku – wymóg Konserwatora Zabytków)

• Udogodnienia dla mieszkańców osiedla Europejskiego. Mieszkańcy chętnie wzięli udział 
w konsultacjach, które odbyły się na osiedlu. To na ich wniosek powstał odcinek chodnika, 
a także zadaszony przystanek Komunikacji Miejskiej w nowej lokalizacji. Wkrótce na osiedlu 
pojawią się również zabawki dla najmłodszych, oraz dodatkowe przejście dla pieszych przez 
ulicę 6 Dywizji Piechoty.
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• Przebudowa ulicy Basztowej. Trwa długo oczekiwany przez mieszkańców remont, w ramach 
prac powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale wymieniona zostanie cała infrastruktura 
podziemna.

• Przebudowa ulicy Czarnieckiego. Remont zmierza ku końcowi. Choć inwestycja nie była 
duża, wymagała wcześniejszych spotkań z mieszkańcami i wielu ustaleń co do tego jak ta uli-
ca ma wyglądać po przebudowie.

• Przebudowa ulicy Wschodniej. Do tej pory to była jedna z bardziej zaniedbanych dróg pro-
wadzących bezpośrednio nad morze. Prace już trwają, a oprócz nowej nawierzchni i wygod-
nego chodnika powstanie też ścieżka rowerowa.

• Ograniczenie ruchu autokarowego w centrum – na wniosek mieszkańców i radnych Rady 
Miasta ograniczony został wjazd autobusów turystycznych do centrum. Nowo wprowadzone 
rozwiązanie i zatrzymywanie się autobusów przy ulicy Rzecznej zdało egzamin i tym samy 
centrum nie korkuje się już przez wsiadające i wysiadające wycieczki turystyczne.

• Mariany! Za środki przeznaczone na upiększanie miasta zrealizowane zostały trzy humo-
rystyczne rzeźby przedstawiające kołobrzeskie mewy. Mariany szybko zyskały akceptację 
mieszkańców i turystów – aby się z nimi sfotografować często trzeba stać w sporej kolejce.

• Remont toalety miejskiej przy molo. Trwają ostatnie prace związane z remontem. Zgodnie 
z planem przebudowujemy toalety przy turystycznie uczęszczanych miejscach naszego Miasta.

• Miejsca postojowe przy ulicy Okopowej. Rozpoczęła się budowa nowego parkingu na 50 sa-
mochodów. O inwestycję wnioskowali sami mieszkańcy tego osiedla.

• Budowa parkingu przy ulicy Kasprowicza. Zakończyły się prace budowlane. Już wkrótce 
przejmie go spółka – Komunikacja Miejska i parking rozpocznie swoją działalność.

• Doświetlenie przejść dla pieszych. To bardzo ważny projekt służący poprawie bezpieczeń-
stwa pieszych na przejściach. Doświetlone zostały przejścia przy ul. Szpitalnej, Zygmuntow-
skiej, Pomorskiej, Dworcowej i Piastowskiej.

• Przebudowa Placu 18 Marca/Zwycięzców. Miasto ma gotowy projekt budowlany remontu 
i przebudowy tych ulic. Niestety pierwszy przetarg na wykonanie tego zadania zakończył się 
bez wyboru wykonawcy. Kolejny przetarg już wkrótce zostanie ogłoszony.

Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska
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