Nakład 10 000 egz.

www.zblizenia.pl

Nr 2 (167) październik 2018 r.

Krystyna
Danilecka-Wojewódzka
-„Nie obiecuję. Działam!”

str. 8
Rewitalizacja
to nie remont
O rewitalizacji w Słupsku rozmawiamy z Justyną Plutą, dyrektorką
Wydziału Zarządzania Funduszami
w Urzędzie Miejskim.

str. 6
Fot. Zbigniew Bielecki

Słupszczanie bili rekord Guinessa
str. 4

2

Słupsk

Październik 2018 r.

Październik 2018 r.

3

Wydarzenia

Zagubiony pluszowy miś znalazł właścicielkę
Ponad miesiąc medycy z kliniki Salus w Słupsku szukali właściciela pluszowego misia pozostawionego w poczekalni przychodni. W sieci zamieścili filmik, który podbił serca internautów.
Dzięki niemu znaleziono także Anitkę, właścicielkę misia.
Pluszowy, niespełna 35-centymetrowy miś został zgubiony w poczekali słupskiej kliniki. Personel liczył,
że po pluszaka zgłosi się właściciel.
Jednak czas oczekiwania wydłużył
się. Medycy postanowili działać i zamieścić ogłoszenie na temat zguby.
– Wpadliśmy na pomysł, że to nie
może być zwykłe suche ogłoszenie
– mówi Tadeusz Wardziak, zastępca
dyrektora Salusa. – Nasza dwie pracownice wpadły na pomysł nakręcania filmiku. W jego ramach miś przeszedł szereg badań. W ich trakcie miał
mierzone ciśnienie, wykonane EKG,
nawet pobieraną krew. Wszystko to
znalazło się na filmie. Zmontowany
trafił do internetu i podbił sieć. Oglądali go nie tylko słupszczanie, ale
także mieszkańcy różnych zakątków
Polski oraz z zagranicy. Dzięki filmikowi udało się odnaleźć właścicielkę

miska. To 3 Anitka. Wspólnie z rodzicami przyszła odebrać swoją zgubę.
Właścicielka była tak przejęte, że nie
wypowiedziała ani słowa, nie chciała
także zejść z rąk swojego taty.
- Anitka bardzo przeżyła zgubę misia – mówi Agata Olszewska,
mama właścicielki pluszowego misia.
– Pierwszej nocy nie mogła w ogóle
spać. Kupiliśmy misia zastępczego,
ale to już nie było to. O tym, że miś
jest w Salusie dowiedzieliśmy się z internetu.
Właścicielka misia od personelu
lecznicy otrzymała wiele gadżetów
medycznych między innymi stetoskop, plastry i bandaże. Wszystko po
to, aby dalej mogła opiekować się
swoją maskotką.
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Słupszczanki ze sprawnych
razem wygrały Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej.
Na obiektach MOSiR w Choszcznie rozegrano finały Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Specjalnych ZSS Sprawni
– Razem. Województwo Pomorskie
reprezentowała drużyna złożona
z uczennic SOSW w Słupsku i ZSS
z Czersku. Zespół prowadzony
przez trenera Wiesława Romańskiego kolejnych meczach pokonał
3 do 1 gospodarzy Zachodniopomorskie ,rozgromił 6 do 1 Wielkopolskę i 6 do 0 Lubelskie.
Królem strzelców została Kamila
Grzebińska z SOSW Słupsk – zdobyła 8 bramek. Natalia Babińska
z Czerska została wybrana najlepszą zawodniczką mistrzostw.
Pomorzanki zdobyły Puchar ufundowany przez Starostę Powiatu
Choszczeńskiego.
MK
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Wydarzenia

Słupszczanie bili rekord Guinessa
Ponad 200 osób brało udział w biciu rekordu w resuscytacji na ul. Nowobramskiej.
Słupsk włączył się do ogólnopolskiej akcji, którą organizuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W Słupsku akcję przygotowali harcerze
z 67. Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej.
Druhowie odbyli wcześniej półroczne
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, - akcję przygotowaliśmy dosłownie w dobę, po
tym jak dowiedzieliśmy się, że Słupsk nie
włącza się do bicia rekordu.
Efekt jak widać znakomity – mówi Piotr
Merecki, drużynowy 67. WDH.
W biciu rekordu uczestniczył także prezydent Słupska, Robert Biedroń, wspomniał,
że do zajęć jest przygotowany przez Akademię Pomorską. Licznie przybyli uczniowie
szkół średnich na czele z Zespołem Szkół
Mechanicznym i Logistycznych, mieszkańcy miasta. Ze swoją liczną załogą przybył
Marek Szerszenowicz, dyrektor I Oddziału
PKO BP w Słupsku.
TC
Zdjęcia: Zbigniew Bielecki

cyzję środowiskową – mówi Eliza
Mordal z Urzędu Miasta w Ustce.
Zgodnie z wstępną koncepcją marina powstanie w obecnym awanporcie, który po przebudowie falochronów zostanie
dodatkowo zabezpieczony od
północy i wschodu. Plan zakłada około 100-120 miejsc postojowych w y-bomach dla jachtów
o długości 13-15 metrów i około
10 miejsc dla jachtów 15-20 metrów. W planie jest również pełne zaplecze sanitarno-bytowe
oraz nowy slip służący do wodowania jednostek.
Jedną z istotnych zalet mariny wybudowanej według takiej
koncepcji są stosunkowo niskie
koszty jej budowy, wynoszące
tylko 3-8 mln zł w stosunku do
szacowanych 40 mln dla mariny w basenie wybudowanym
w głębi lądu. Realizacja inwestycji możliwa będzie po zakończeniu przez Urząd Morski

Biblioteka
dla regionalistów
Trwa cykl aktywnych wydarzeń związanych edukacją regionalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku, w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kobylnicy oraz
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w Redzikowie.
– Pomysł zorganizowania tychże spotkań zrodził się
w momencie powstania Pracowni Regionalnej MBP
w Słupsku, czyli od czerwca 2017 r., która to stała się
miejscem spotkań ludzi zainteresowanych regionalizmem, autorów publikacji regionalnych jak również
miejscem skupienia i udostępniania literatury związanej z Pomorzem. Spotkania z regionalistami wzbogacą
w znacznym stopniu ofertę edukacyjną jaką prowadzi
słupska biblioteka – mówi Barbara Kozera z biblioteki
w Słupsku.
W ramach cyklu miłośnicy Pomorza i ziemi słupskiej
mieli okazję spotkać się z pisarką i regionalistką Jolantą Nitkowską-Węglarz, a także z Danielem Odiją, który
swoje powieści osadzał w realiach regionu.
Ostatnie spotkanie będzie żywą lekcją historii,
którą przeprowadził Zdzisław Dróbka emerytowany
podinspektor policji, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 45-letnim stażem zawodowym a także
wieloletni działacz i prezes Oddziału Słupskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Lekcje te będą Historią
polskiej rodziny wplecionej w narodową martyrologię.
Na spotkaniach prelegent przypomni przebieg Kampanii Wrześniowej 1939 r., opowie o istocie tworzenia
obozów i historii rodzinnej swoich przodków uwikłanych w losy wojny. Dodatkowym atutem spotkania
będzie wystawa pamiątek rodzinnych (dokumentów
czasów wojny), medali i falerystyki. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
MK

Nowy pomysł na marinę w Ustce
Jest nowa koncepcja budowy
przystani jachtowej w Ustce. Według niej stworzenie mariny będzie tańsze niż wcześniej zakładano. Zarząd Port w Ustce chce
wydzielić przystań jachtową
z obecnego awanportu. Potrzebna jest tylko rozbudowa całego
portu.
Prace nad koncepcją stworzenia mariny w Ustce trwają od
wielu lat. Projekt obecnie jest na
etapie tworzenia dokumentacji.
– Modernizacja i przebudowa
falochronów w porcie morskim
Ustka, na którą Urząd Morski
otrzymał dofinansowanie, urealniła plan budowy w naszym
mieście mariny jachtowej z prawdziwego zdarzenia. Zarząd Portu
Morskiego w Ustce podjął już
pierwsze kroki związane z inwestycją. Spółka ma wykonaną
wstępną koncepcję techniczną
i raport o oddziaływaniu na środowisko. Uzyskano również de-
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w Słupsku przebudowy wejścia
do portu Ustka.
Obecnie w porcie Ustka funkcjonuje mini marina jachtowa,
w której jest 30 miejsc dla jachtów rezydenckich. Dodatkowo
wydzielone jest około 300 metrów nabrzeży wewnątrz portu.
Chodzi o Bulwar Portowy we
wschodniej części portu i Nabrzeże Władysławowskie. Ustka
staje się coraz bardziej popularnym portem jachtowym. W roku
2017 port nad Słupią odwiedziło
blisko 600 jednostek rekreacyjnych. W tym roku liczba jachtów,
które cumowały w Ustce jest zbliżona. Kurort u ujścia Słupi odwiedzili żeglarze nie tylko z Polski,
ale również Niemiec, Dani, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Wielkiej
Brytanii. Pojawiały się również
jachty spoza basenu Morza Bałtyckiego.
fot. UM w Ustce
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Ustka

Spichlerz wyremontowany dzięki marszałkowi
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Otwarcie wyremontowanego spichlerza, nowej siedziby słupskiego muzeum było punktem kulminacyjnym wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa
Pomorskiego w Słupsku. XIX-wieczny obiekt został w całości wyremontowany dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Radni z całego Pomorza spotkali się w sali rycerskiej Zamku
Książąt Pomorskich w Słupsku.
Tematem rozmów były głownie problemy Słupska i regionu.
Jednym z nich było ograniczenie blisko o 20 procent Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę – stanowisko
w sprawie zmniejszenia obszaru działania Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
- To uchwała, której tak naprawdę nie chcielibyśmy podejmować – mówił wicemarszałek
województwa pomorskiego Ryszard Świlski. - Ale to działania
i decyzje rządu zmuszają nas do
zabrania stanowczego stanowiska. Rząd wiele mówi o tym, by nie
wykluczać subregionów, a tymczasem w znaczny sposób ogranicza działania SSSE. To uderzenie
nie tylko w Strefę jako taką, ale też

w cały region.
Stanowisko zostało przyjęte 20
głosami. Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.
Punktem kulminacyjnym było
jednak otwarcie wyremontowanego tak zwanego białego spichlerza. To sześciokondygnacyjny
obiekt, który powstał w epoce napoleońskiej. W budynku mieścić
się będzie wystawa kolekcji obrazów Witkacego, które są wizytówką słupskiego muzeum. Znajdzie
się tam także dział sztuki współczesnej oraz wystawa poświęcona
osadnikom, którzy przybyli na Pomorze po 1945 roku.
Spichlerz został wyremontowany w ramach projektu „Witkacy
w Słupskich Spichlerzach Sztuki”.
Wartość projektu to prawie 21
mln złotych, z czego blisko 7,5 mln
przekazał Samorząd Województwa Pomorskiego, a około 10 mln
pozyskano z funduszy Unii Euro-

pejskiej. – To wielki dzień nie tylko
dla Słupska, ale także dla Pomorza
– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Chyba wszyscy możemy być
zadowoleni z dobrze wydanych
pieniędzy. Ten zabytek przez lata
stał pusty lub służył za doraźny
magazyn. Po wielu rozmowach
udało się go przejąć i w końcu wyremontować. Teraz czekamy na
moment zainstalowania wszystkich wystaw.
Na razie biały spichlerz stoi
pusty. Muzeum Pomorza Środkowego dopiero rozstrzygnęło przetarg na aranżacje jego wnętrza.
Wystawy będą czynne dopiero
w przyszłym roku.
Słupskie muzeum przymierza
się także do remontu drugiego,
sąsiadującego z wyremontowanym, spichlerza.
Tomasz Częścik
Fot. Zbigniew Bielecki
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Rozmowa

Rewitalizacja to nie remont

O rewitalizacji w Słupsku rozmawiamy z Justyną Plutą, dyrektorką Wydziału Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim.
Czym jest rewitalizacja?
- Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki. Przemiany społeczno - gospodarcze na
przestrzeni ostatnich dekad ujawniły szereg niekorzystnych zjawisk
i procesów zachodzących w Polsce
na obszarach miejskich, w przypadku Słupska szczególnie widocznych na terenie Śródmieścia,
miasta lokacyjnego (Starego Miasta) i Podgrodzia. W efekcie tych
przemian doszło do degradacji
tkanki miejskiej, zużycia technicznego i funkcjonalnego zarówno
infrastruktury komunalnej, jak
i substancji mieszkaniowej, poluzowania więzi społecznych i spadku
kapitału społecznego. Na ten stan
nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne,
wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej (wyprowadzanie
się mieszkańców Słupska do gmin
ościennych), wyludnianie się centrum miasta i spadek liczby mieszkańców, wzrost znaczenia transportu samochodowego.
Rewitalizacja jest więc odpowiedzią na narastające problemy społeczne, zmniejszenie
poczucia bezpieczeństwa, postępującą degradację infrastruktury, zmniejszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.
Reasumując można powiedzieć,
że rewitalizacja to aktualnie najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną,
techniczną i środowiskową
polskich miast. Zgodnie z przepisami prawa proces ten należy do zadań własnych gminy
i prowadzony powinien być na
podstawie Gminnego Programu
Rewitalizacji. Miasto Słupsk taki
dokument posiada od czerwca
2017 r. Gminny Program Rewitalizacji to dokument o charakterze strategicznym określający
kierunki i działania na rzecz rewitalizacji miasta, stanowiący
podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji na
obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych.
Rewitalizacja w przypadku
takich miast jak Słupsk nie jest
tylko walką o ładniejsze miasto, czy przestrzeń, ale o stworzenie z obszaru rewitalizacji

przestrzeni dobrej do życia, sa- obiektów aktywizacji społecznej,
morealizacji czy prowadzenia w tym obiekty kultury (Teatr Rondo, Pracownia Ceramiczna), spordziałalności gospodarczej.
tu i rekreacji (Ośrodek Sportowo
Co udało się już zrewitalizować – Rekreacyjny przy ul. Niedziałkowskiego), przebudować kilka
w Słupsku, jakie są tego efekty?
ulic, zagospodarować przestrzenie
Słupsk jako jedno z nielicznych publiczne, place, skwery, a także
miast województwa pomorskie- zrealizować 23 działania społeczgo może pochwalić się dobrymi ne, w których wzięło udział ponad
praktykami w zakresie rewitaliza- 17 tys. osób. Warto nadmienić, że
cji. Pierwsze prace rewitalizacyj- obiekty kultury i sportu cieszą się
ne były finansowane ze środków nie ustającym zainteresowaniem
zewnętrznych i dały impuls do wśród mieszkańców, dlatego też
dalszych prac na rzecz poprawy ich oferta wciąż jest poszerzana.
warunków i jakości życia w obsza- Widząc zmiany m.in. w postawach
rze rewitalizacji. Słupskowi w la- młodzieży, która korzysta z tych
tach 2009-2015 udało się zrealizo- obiektów i zajęć tam oferowanych,
wać projekt „Rewitalizacja Traktu wiemy, że trzeba robić wszystko by
Książęcego” o wartości ponad 53 te pierwsze pozytywne efekty remln zł, w formule partnerskiej, na witalizacji podtrzymywać, wzmocktórą zdecydowało się niewiele nić i rozszerzyć na kolejne obszary.
miast w Polsce. Uważam, że bardzo
Na czym ma polegać ten etap
ważnym osiągnięciem był fakt, iż
udało nam się włączyć w proces rewitalizacji?
rewitalizacji 37 wspólnot miesz- W Słupsku rewitalizacja obejkaniowych i wypracować pewien
model współpracy. Dzięki zaan- muje tereny Śródmieścia, Podgażowaniu mieszkańców, urzęd- grodzia oraz miasta lokacyjnego
ników i PGM dziś cieszą nasze oko (Starego Miasta). Obszar rewitalim.in. pięknie odnowione kamie- zacji zamieszkuje ok. 24 % ludności
nice przy ul. Wojska Polskiego czy miasta, a jego powierzchnia wynoKrasińskiego. Udało nam się wy- si ok. 272 ha, co stanowi ok. 6,30
budować lub przebudować wiele % powierzchni Słupska. Zgodnie

z Gminnym Programem Rewitalizacji w latach 2017-2025 planujemy
realizację szeregu przedsięwzięć
i programów ukierunkowanych
na poprawę życia mieszkańców
obszaru rewitalizowanego i podniesienie jego potencjału. Ich wartość szacowana jest na blisko 300
mln zł, z czego około połowy mają
stanowić środki UE. Są to nie tylko przedsięwzięcia realizowane
przez Miasto Słupsk, ale również
przez inne podmioty publiczne
i podmioty prywatne (np. wspólnoty mieszkaniowe). Na proces
rewitalizacji złożą się więc zarówno duże projekty unijne, których
efekty będą mocno odczuwalne
w przestrzeni Słupska, jak i interwencje na mniejszą skalę, jak
chociażby program tzw. szybkich
remontów w skład którego wchodzą m.in. program chodnikowy
czy program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności obszaru rewitalizacji, w ramach którego
remontowane są obecnie m.in.
ulica Jaracza czy Tuwima. Znaczna
część działań realizowana będzie
przy wykorzystaniu potencjału
i zaangażowaniu organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Największym
przedsięwzięciem na obszarze rewitalizacji

będzie wdrożenie tzw. Zintegrowanego projektu rewitalizacji,
w ramach którego poprawimy
nie tylko stan infrastruktury miejskiej, ale również przygotujemy
bogatą ofertę dla wszystkich grup
społecznych na tym obszarze miasta, ze szczególnym naciskiem na
seniorów, osoby zależne, niepełnosprawne. W skład projektu zintegrowanego wchodzą: projekt
infrastrukturalny pn.: „Łamiemy
bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia,
Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” oraz tzw. miękki pn.
„Usługi społeczne – innowacyjne
i kompleksowe wsparcie na rzecz
mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”. Projekty uzyskały dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
w ramach działania 8.1.2 oraz
6.2.2. Całkowita wartość obu projektów to ponad 75 mln zł. Celem
realizacji projektu jest utworzenie
miejsc służących kształtowaniu
aktywności społecznej i gospodarczej, integracja mieszkańców,
w tym międzypokoleniowa, wykreowanie spójnej i kompleksowej
oferty społecznej, w tym z zakresu
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usług opiekuńczych. To co najważniejsze – projekty będą realizowane jako partnerskie. Nasi partnerzy
to 45 wspólnot mieszkaniowych
oraz organizacje pozarządowe:
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
„Progresja” oraz Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej
Dziecku i Rodzinie „Krąg”.
W ramach projektu zagospodarujemy okolice bulwarów rzeki
Słupi, zaadaptujemy teren w okolicach biblioteki przy ul. Grodzkiej
na ogród literacki, jako miejsce
animacji. Kompleksowa przebudowa i modernizacja obejmie kilkanaście ulic: Mostnika, Dominikańską, Kowalską, Szarych Szeregów,
Armii Krajowej, Długą, Ogrodową,
Płowiecką, Polną, Sygietyńskiego,
Świętopełka. Dzięki tej inwestycji
ciągami komunikacyjnymi połączone zostaną najważniejsze instytucje
kultury, zdrowia i wsparcia społecznego, zapewniając komfort i bezpieczeństwo poruszania się. Remonty dróg już się rozpoczęły i idą
pełną parą podobnie jak remonty
dwóch z trzech planowanych podwórek miejskich. Powstaną na
nich nowe place zabaw, siłownie
na świeżym powietrzu, ogrody
społeczne i inne miejsca służące do
relaksu i integracji. Budowane tam
też ciągi piesze i pieszo – jezdne
z miejscami postojowymi, oświetlenie, zamontowany zostanie monitoring wizyjny. Plac Powstańców
Warszawskich, Aleja Sienkiewicza
i Park Waldorffa wzbogacą się o elementy małej architektury i nową
zieleń. W maju ruszyła adaptacja
i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw
Społecznych i Artystycznych wraz
z zagospodarowaniem dziedzińca
Filharmonii. W efekcie adaptacji
i rozbudowy budynku dawnej wozowni Nowy Teatr im. Witkacego
w Słupsku zyska nową przestrzeń
do realizacji działań kulturalnych,
animacyjnych i artystycznych.
W 2019 r. rozpoczniemy odbudowę
i rewaloryzację Baszty Obronnej
wraz z budynkiem przymurnym
na potrzeby stworzenia Centrum
Współpracy Międzypokoleniowej
i Streetworkingu - „Obalmy mury”.
W obiekcie zapewniona zostanie
przestrzeń na sale warsztatowe do
prac rzemieślniczych, powstanie
także placówka wsparcia dziennego i centrum seniora.
Bardzo zaawansowane są prace toczące się w tzw. budynku
Otto Freundlicha przy ulicy Tuwima 34. Po generalnym remoncie
powstanie tam Centrum Wsparcia
społecznego i gospodarczego.
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Swoją siedzibę będzie tu miała Psychologiczna Poradnia Rodzinna,
mieszkanie terapeutyczne, lokalny punkt koordynacji teleopieki,
centrum start-upów. Trwają prace
remontowe obiektu przy ul. Ogrodowej na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom
Sąsiedzki”. Blasku nabiorą także
budynki kamienic, ponieważ w ramach projektu renowacji i remontu
wybranych elementów wspólnych
w budynkach mieszkalnych doczeka się 16 budynków komunalnych
i 45 wspólnot mieszkaniowych.
Czeka nas też masa drobnych
przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców
obejmujących nasadzenia roślin
na terenach publicznych, montaż
ławek i innych elementów małej
architektury realizowanych w projekcie wspólnie z organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami.
Realizacja remontów budynków
pozwoli nam wdrożyć i uruchomić
zadania w ramach projektu miękkiego obejmującego rozwój usług
opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania seniorów
i osób niepełnosprawnych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Rozszerzona oferta zwiększy
wymiar usług, głównie poprzez
ich świadczenie w godzinach popołudniowych oraz w weekendy
i święta. Wdrożony zostanie system
teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakupionych zostanie 250 podstawowych
zestawów do teleopieki domowej.
Zaoferujemy także wsparcie dla
rodzin i dzieci w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Dom sąsiedzki” oraz Rodzinnej Poradni
Psychologicznej.
Rewitalizacja to nie tylko remonty ulic i budynków wiele
zmieni się także w działaniach
dla społeczeństwa, co dokładnie?
- Rewitalizacja to nie remont.
Do końca 2015 roku wiele miast
w Polsce realizowało w szczególności w oparciu o fundusze
unijne projekty polegające na
renowacji (przynajmniej częściowej) rynków, głównych ulic
handlowych, czy budynków użyteczności publicznej. Sama estetyzacja przestrzeni miejskich nie
stanowi jednak rewitalizacji. Celem rewitalizacji nie jest tylko to,
aby było ładniej. Podstawowym
wyzwaniem jest pobudzenie lub
uruchomienie
mechanizmów
rozwojowych, które sprawią, że
nawet po zakończeniu przez nas

interwencji, obszar rewitalizacji będzie nadal się rozwijał. Bez
uruchomienia tego co najważniejsze, czyli kapitału ludzkiego,
bez entuzjazmu, wiary w sukces,
żaden program finansowany ze
środków unijnych czy miejskich
w dłuższej perspektywie nie
przyniesie trwałych zmian, stąd
szczególny nacisk kładziemy na
takie elementy planowania procesu rewitalizacji jak wykorzystanie lokalnych potencjałów,
integrację różnych środowisk,
zaangażowanie
mieszkańców
w działania partycypacyjne.
W latach 2018-2020 zaplanowaliśmy pilotaż działań, których
główna ideą będzie wzmocnienie aktywności obywatelskiej
i wykreowanie lokalnych liderów
na obszarze rewitalizacji. Wyróżnikiem planowanych działań
będzie niewielka skala licznych
interwencji, wpisujących się
w hasło rewitalizacji „Miasta bliskiego”, bliskiego nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale przede wszystkim bliskiego każdemu
mieszkańcowi obszaru rewitalizacji, i to w tym aspekcie najbardziej przyziemnym. Stąd też tak
duży nacisk położono na likwidację barier architektonicznych,
budowę poczucia bezpieczeństwa, zazielenianie podwórek,
a niemal wszystkiego działania
oparto na wkładzie pracy samych
mieszkańców i na ich decyzjach
gdzie dane prace i przedsięwzięcia będą realizowane. Pierwszy
konkurs dla organizacji pozarządowych, które w imieniu miasta
zrekrutują mieszkańców do działań partycypacyjnych zostało
ogłoszony na początku września
br. Budżet działań grantowych
w latach 2018-2020 opiewa na
kwotę 500 000,00 zł.
W związku z rozpoczęciem
realizacji
zamierzeń
ujętych
w Gminny Programie Rewitalizacji
zintensyfikowane zostaną także
działania służące dotarciu z informacjami o rewitalizacji do jak najszerszego grona odbiorców, ale
także uzyskaniu od mieszkańców
opinii i wytycznych na dalsze lata
rewitalizacji. Kontynuowane będą
więc spotkania informacyjne,
spotkania w terenie, kreatywne
zajęcia i warsztaty, organizowane
będą gry miejskie. Z mieszkańcami uzgadniane będą m.in. zapisy
uchwały o specjalnej strefie rewitalizacji i programów z niej wynikających (m.in. programu dopłat
do remontów kamienic).
Czym będzie dom sąsiedzki?
- „Dom Sąsiedzki” będzie Pla-

cówką Wsparcia Dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie. Budynek przeznaczony na Dom Sąsiedzki mieści
się przy ul. Ogrodowej 20a. Realizowane obecnie prace obejmują
remont i adaptację obiektu wraz
z zakupem wyposażenia. Obiekt
będzie miał dwie kondygnacje.
W obiekcie pomoc uzyskają dzieci
mające problemy edukacyjne oraz
pochodzące z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról
wychowawczych. Obiekt pełnić
ma także kluczową rolę w kształtowaniu aktywnych postaw lokalnych społeczności, integracji
mieszkańców i uruchamianiu ich
potencjału w bezpośrednich działaniach. Będzie także zapleczem
działań animacyjnych podejmowanych w przestrzeniach podwórek
i ulic. Rolą placówki będzie także
integracja
międzypokoleniowa
przy realizacji wspólnych zadań.
Dom sąsiedzki będzie przestrzenią
otwartą na różnorodne inicjatywy
społeczne, w tym aktywizację osób
starszych, tak by mogły poczuć się
potrzebne i docenione. Jednocześnie funkcjonowanie Placówki
Wsparcia Dziennego będzie maksymalnie
zdeinstytucjonowane,
tak aby pozostawić mieszkańcom
możliwie duży zakres swobody
w samorealizacji przy jednoczesnej efektywnie prowadzonej działalności statutowej. Działalność
placówki ma również przyczynić
się przy rzeczowym i organizacyjnym wsparciu miasta do wyłonienia lokalnych liderów, w tym liderów grup młodzieżowych.
Zgodnie z założeniem program rewitalizacji ma ożywić tereny nad Słupią. Do tej pory miasto stało nieco tyłem do rzeki.
- Faktycznie dziś rzeka zamiast
łączyć w dalszym ciągu dzieli,
a jednocześnie skupia ogromny
potencjał przestrzeni, zieleni, kultury, a także potencjał historyczny, m.in. najważniejsze zabytki.
Zagospodarowanie
bulwarów
rzeki Słupi ma za zadanie otworzyć miasto na rzekę, sprawić,
że rzeka nas połączy i stanie się
miejscem odpoczynku, animacji i spotkań. Okolice rzeki Słupi
całkowicie zmienią swoje oblicze – połączone kładkami brzegi
rzeki, ze ścieżkami rowerowymi,
nowymi miejscami do spacerów,
sportu i wypoczynku, staną się
jedną z najważniejszych terenów
rekreacyjnych miasta. Planujemy
zagospodarowanie
bulwarów
rzeki Słupi na odcinku ponad

700m. Zmiana aranżacji terenów nadrzecznych obejmie m.in.
przebudowę ciągów pieszych,
rewaloryzację terenów zielonych, wykreowanie nowych placów i skwerów, adaptację terenu
w okolicach biblioteki na ogród
literacki, jako miejsce animacji.
Bulwary będą także otwarte dla
rowerzystów – powstanie ścieżka
rowerowa od ulicy Zamkowej do
ulicy Szarych Szeregów i wzdłuż
tej ulicy. Dzięki nowym kładkom
łączącym m.in. Plac Muzealny
z Basztą Czarownic i Rynkiem Rybackim miasto podzielone przez
rzekę, stanie się w pełni dostępne
dla jego mieszkańców. Zagospodarowanie nabrzeży, umożliwi
mieszkańcom i turystom dostęp
do instytucji, które w historycznych obiektach zabytkowych położonych wzdłuż rzeki, realizują
działalność kulturalną, animacyjną i aktywizacyjną.
Czy proces rewitalizacji w ogóle się kończy?
- Tak jak już wcześniej wspomniałam rewitalizacja to nie remont, ani jednorazowe działanie.
To proces, bardzo długotrwały,
wymagający stałego monitorowania i ewaluacji. Tak to widział również ustawodawca, który narzucił
miastom obowiązek monitorowania i oceny skuteczności programu
rewitalizacji nie rzadziej niż raz na
trzy lata. Program Rewitalizacji powinien być dokumentem żywym,
aktualizowanym do realnych potrzeb mieszkańców, podmiotów
gospodarczych, instytucji. O skuteczności działań i sukcesie rewitalizacji można będzie mówić tylko
wtedy, jeśli interwencje publiczne
realizowane w ramach procesu rewitalizacji stanowić będą impuls
do dalszej zmiany, szczególnie
w zakresie inwestycji sektora prywatnego i do jeszcze głębszych
przekształceń tego obszaru. Myślę,
że pierwszy monitoring efektywności założonych w Programie Rewitalizacji zadań, a także sytuacji
społeczno – gospodarczej, czyli
podstawowych wskaźników takich
jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, stan infrastruktury na
obszarze rewitalizacji pozwoli nam
wyciągnąć wnioski co do dalszych
kierunków działań i aktualności
zdiagnozowanych problemów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Częścik
Fot. Zbigniew Bielecki
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-„Nie obiecuję. Działam!”
Niejedna osoba zastanawia
się, po co to Pani? Zrobiła Pani
karierę, nie musi Pani pracować, mogłaby Pani w tym czasie
zwiedzać świat, odpoczywać,
realizować swoje hobby itd.
Praca w samorządzie to ciągłe
problemy z czego świetnie sobie
Pani zdaje sprawę.
Tyle, że właśnie samorząd,
a dokładniej Słupsk to moje
hobby, odpoczynek i cały świat.
To prawda, że codziennie główkujemy w różnych zespołach
nad najtrudniejszymi problemami w mieście – gdy rodziny
nie mają dachu nad głową, gdy
decyzje, na które nie mamy
wpływu tj. reforma oświaty dotykają słupskie dzieci, gdy nie
zdążymy naprawić jednej drogi, a w tym czasie pojawiają się
dziury w kolejnych dziesięciu.
Tak, to codzienność w samorządzie. Ale żadna inna praca
nie daje tak wiele okazji do zobaczenia jak wspaniali ludzie
mieszkają w naszym mieście.
Niemal w każdym tygodniu
spotykam się z osobami, które
robią coś niezwykłego – wymyślają innowacyjne biznesy,
organizują akcje charytatywne,
bezinteresownie pomagają, wy-

grywają konkursy dzięki swoim
talentom itd. Tej radości z przyglądania się wielkim, choć często bardzo młodym słupszczanom i słupszczankom nic nie
zastąpi. Jest to dla mnie wielkie
wyróżnienie współuczestniczyć
w tych wydarzeniach i móc
dziękować w imieniu miasta, że
te wszystkie wyjątkowe osoby
tworzą Słupsk.
Jestem osobą uzależniona
od działania z innymi na rzecz
swojego miasta i bez względu
na wyniki wyborów nie mam
zamiaru z tego zdrowego uzależnienia rezygnować (śmiech).
Odpowiadając wprost na Pana
pytanie... robię to, bo mam taką
osobliwą pasję i potrzebę, ale
uważam także, że Słupsk zasługuje na to, by być miastem nie
tylko pięknym, a także przyjaznym dla wszystkich grup
społecznych i wiekowych, sprawiedliwym, nowoczesnym, rozwijającym się, gdzie ludziom po
prostu żyje się dobrze. A takim
chcę go nadal budować z energią , której mi nigdy nie brakuje.
I według zasady, którą wyznawałam w każdej pracy -czynić
tyle dobra ile tylko potrzeba.
Skoro już sama Pani powie-

działa o byciu miastem przyjaznym dla różnorodnych grup...
Słupsk niewątpliwie jest miastem starzejącym się. Czy jesteśmy na to gotowi, aby zaspokajać oczekiwania i potrzeby
seniorów?
Zacznę od tego, że nie jest to
specyfika tylko Słupska, a niemal wszystkich średniej wielkości miast. Nie będziemy nigdy
konkurować z takimi ośrodkami
jak Trójmiasto, Warszawa czy
Poznań pod względem liczby
uczelni, ośrodków kultury czy
choćby miejsc pracy. Słupsk
i wszystkie tego typu miasta
muszą budować własną narrację o tym, dlaczego warto wybrać do życia mniejsze miasto.
I gdy pomyślimy o dostępie
do publicznych przedszkoli,
mieszkań w przyzwoitej cenie,
czystego powietrza, ulic bez
gigantycznych korków to mam
wrażenie, że Słupsk spokojnie
może konkurować z bardzo
wieloma miastami w Polsce.
Trzeba pamiętać, że nasze potrzeby się zmieniają – to czego
potrzebuje 20-latek nie zawsze
już sprawdza się dla 30-40 latka,
a tym bardziej względem osoby
starszej. Dlatego oczywiście,

z pełną świadomością rozbudowujemy ofertę dla seniorów i seniorek. W ramach działających
przychodni stworzymy poradnię geriatryczną z przynajmniej
3 specjalistami z zakresu chorób
wieku starszego. Z przychodni
będą mogli korzystać mieszkańcy powyżej 65 roku życia.
Miasto zapewni seniorom jeszcze lepszą opiekę specjalistyczną. We współpracy z zarządem
szpitala podejmiemy działania
stworzenia oddziału geriatrii.
Będziemy rozwijać program
teleopieki, czyli możliwość kontaktu, monitorowania sytuacji
osoby starszej, niepełnosprawnej. Obecnie mamy 330 podstawowych zestawów teleopieki,
ale rozszerzymy wsparcie o kolejną grupę 300-500 seniorów.
Musimy stworzyć nowy ośrodek dla osób starszych, nowy
dom opieki i to jest prawdziwe
wyzwanie. Dzięki tym wszystkim działaniom seniorzy będą
otoczeni stałą opieką, a ich
dzieci i wnuki bardziej spokojne o zdrowie rodziców i dziadków. Oczywiście poza działaniami typowo opiekuńczymi,
planujemy stały rozwój oferty
spędzania czasu dla najstar-

szych słupszczan i słupszczanek
w ośrodkach kultury, w akwaparku, na stadionach, halach
sportowych. A także w przestrzeni miasta, jak choćby koncerty pod chmurką.
To może rzeczywiście trzeba
nastawić się tylko na seniorów,
bo wszyscy młodzi i tak stąd wyjadą?
Nie, nie! Wyjaśnijmy- nieprawdą jest, że ze Słupska tylko
wyjeżdżają młodzi ludzie. Do
pobliskich gmin wyprowadzają się na ogół ludzie w średnim
wieku, którzy kupili korzystnie
działki lub mieszkania budowane na licznych terenach porolniczych. O wiele tańszych więc
niż w niedużym obszarowo
Słupsku .Ale do naszego miasta
migrują ludzie z okolic Sławna,
Bytowa, Lęborka, Darłowa. Tutaj, w naszym mieście znajdują
pracę, kupują mieszkania, mają
miejsce w dobrej szkole, przedszkolu, opiekę w pięciu świetnie działających przychodniach
miejskich i kilku niepublicznych
.Aby to uwiarygodnić: w roku
2017 r wymeldowało się ze Słupska 4850 osób, a zameldowało na stałe 5140. W ostatnich 9
miesiącach do Słupska na stałe
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przyjechało, kupiło lub wynajęło mieszkanie 4400 osób , a wyjechało 3800. Mamy więc wynik
dodatni wewnętrznej migracji.
Problem jest inny- w Słupsku
rocznie umiera ok.1100 -1150
osób, a rodzi 780-790 .
To problem wielu innych
miast?
Tak, na procesy demograficzne większość miast nie ma
wpływu, ale wiemy, że Słupsk
to miasto z ogromnym potencjałem dla rodzin. Znam sporo
osób, które po zdobyciu edukacji w większym mieście wróciły do Słupska, bo tu życia nie
trzeba spędzać stojąc w korku,
bo mają tu wsparcie w rodzinie,
bo mają dostęp do publicznego przedszkola, a rata kredytu
mieszkaniowego jest kilkukrotnie niższa od tej, którą płaciliby
za mieszkanie w dużym mieście.
I na to właśnie będziemy stawiać. Słupsk to miasto, w którym tworzymy jakość życia dla
wielu pokoleń. Nie ignorujemy
danych, dlatego zwiększenie
działań na rzecz seniorów jest
niezbędne, ale młodzi to przyszłość tego miasta. Doskonale
wiemy czego potrzeba młodym.
• Po pierwsze: dostęp do
żłobków
i
przedszkoli.
Właśnie kończymy budowę przedszkola publicznego na ul. Hubalczyków, co
w znacznym stopniu zaspokoi potrzeby młodych rodzin, ale do końca kadencji
we współpracy z partnerami z sektora prywatnego
utworzymy także 200 nowych miejsc w żłobkach.
• Po drugie: mieszkania. W zeszłej kadencji wyremontowaliśmy 460 mieszkań.
Wybudujemy 200 nowych
mieszkań i wyremontujemy
kolejnych 500.
• Po trzecie: in vitro. Słupskie
pary zasługują na działający i sprawny program
wsparcia w leczeniu bezpłodności.
Rozszerzymy
program in vitro. Przeznaczymy 1,2 mln zł na gotowość do finansowania programu dla 50 par rocznie.
• Po czwarte: najlepsza edukacja. Remonty i doposażenie szkół pozwolą na tworzenie nowoczesnych sal
dydaktycznych(mini-Centra
Nauki Kopernik) w każdej
szkole podstawowej. Rozwiniemy edukację informatyczną i zajęcia z robotyki. I co bardzo ważne, we
wszystkich szkołach wspierać będziemy dostęp do cyfrowych podręczników , tak
aby dzieci w plecakach nosiły przede wszystkim drugie
śniadanie, zamiast ciężkich
książek.

• Po piąte: bezpłatne przejazdy dla uczniów. Wszyscy
uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do ukończenia
roku będą mogli podróżować bezpłatnie komunikacją miejską.
To tylko niektóre z planów
znacząco wpływających na
komfort życia całych rodzin
i wszystkich pokoleń. Wierzę,
że gdy odczarujemy stereotypy na temat średnich miast
i rozpoczniemy pozytywną
kampanię pokazującą ich zalety, jeszcze więcej osób zdecyduje się na powrót do swojego rodzinnego miasta.
Na co najczęściej narzekają
sami słupszczanie?
Można jeszcze gdzieniegdzie
usłyszeć opinię, że w Słupsku
zbyt mało się dzieje, choć dzieje
się naprawdę mnóstwo. Niemal
każdego popołudnia mam dylemat, które wydarzenie wybrać.
Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kluby, nieformalne grupy mieszkańców
organizują liczne wystawy, warsztaty, pokazy, zajęcia. Możliwe,
że to kwestia niewystarczającej
informacji. Dlatego proponujemy rozszerzyć funkcje aplikacji
Słupsk Mobile, która stanie się
pierwszym punktem kontaktu
mieszkańców z urzędem. Za
jej pomocą będzie można
zgłosić problem – dziurę
w chodniku, przepełniony kosz na śmieci itd.,
ale także otrzymywać
informacje o najważniejszych wydarzeniach w mieście
i ofertach dla
mieszkańców.
Kolejnym stałym
tematem
są remonty ulic
i chodników. Dlatego stworzyliśmy
listę priorytetowych
remontów 30 chodników, by mieszkańcy mieli pełną wiedzę, które z nich
w najbliższym czasie będą
naprawione. Do 2023 roku zlikwidujemy bariery architektoniczne na słupskich ulicach,
chodnikach . We współpracy
z organizacjami pozarządowymi i w oparciu o najnowocześniejszy system informatyczny
stworzymy monitoring przestrzeni publicznej w tym zakresie.
Ale nie samymi chodnikami
człowiek żyje, ludzie potrzebują nie tyko tego przysłowiowego „chleba”, ale także
odrobiny rozrywki.
Zdecydowanie. Poza tym
aktywne spędzanie wolnego
czasu rozwija, pobudza do
działania i kreatywności. Nie
chcemy być tylko miastem

wygodnym do przetrwania, ale
miastem gdzie są możliwości
i wybór w kreowaniu swojego
czasu wolnego. Na terenie miasta powstanie cała sieć nowych
placów zabaw, ogrodów społecznych i siłowni na świeżym
powietrzu. Stworzymy
centrum
sportowe
Szczecińska na bazie hali sportowej
i pływalni przy
ul. Szczecińskiej.
Do 2022 roku
dokończymy remont i rozbudowę wszystkich
boisk szkolnych
na terenie miasta
i uczynimy dostępnymi dla środowisk lokalnego
a nie tylko w czasie
zajęć lekcyjnych.
Rewitalizacja
bul-
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warów nad Słupią pozwoli na
przywrócenie rzeki miastu.
Wprowadzimy wypożyczalnię
kajaków i rowerów wodnych.
A wyremontowany Park Kultury
wzbogaci się o zadaszone lodowisko i miejsca do aktywnych działań
rodzinnych,
np. zielony
labirynt,
górkę saneczkową, itp.
Zbuduj e m y
siedzibę
Teatru
Nowego.
Wprowadzimy bezpłatny karnet
do aquaparku „Trzy Fale”
dla
wszyst-

kich dzieci i seniorów na 4 godziny w miesiącu przez cały rok.
Otworzymy 14 stacji rowerów
miejskich w Słupsku. Będzie
można wypożyczać rowery tradycyjne, tandemy, rowery cargo dla rodziców z dziećmi oraz
rowery przystosowane do potrzeb seniorów. To są konkrety
zapisane w planach inwestycyjnych miasta.
Wiele z tych planów dotyczy życia społecznego, kultury,
opieki senioralnej, wsparcia
rodzin. Z pewnością jest to Pani
najbliższe. A co z tzw. gospodarką?
Proszę pamiętać, że jestem
tez ekonomistką, znam biznes i doskonale wiem co to
znaczy prowadzenie przedsiębiorstwa. Dobrze potrafię
liczyć pieniądze, choć najważniejszy jest dla mnie zawsze
pierwiastek ludzki. Wracając
do pytania... nie wyobrażam
sobie rozwoju słupskiej gospodarki bez przedsiębiorców.
Dlatego chcę stworzyć Zespół
społecznych doradców biznesowych, abyśmy mogli
lepiej planować przyciąganie nowych inwestorów
i projektować politykę
wsparcia biznesu. Planujemy również we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy rozwijać
system poradnictwa zawodowego oraz umożliwiać przedsiębiorcom
z regionu sygnalizację
zawodów poszukiwanych
przez nich w długiej perspektywie oraz listę kompetencji koniecznych do
znalezienia dobrze płatnej
i satysfakcjonującej pracy.
Przedsiębiorcy nie mogą
być pozostawieni sami sobie
w warunkach szybkich zmian
na rynku pracy i strukturze
wiekowej. Kolejna rzecz to klastry przedsiębiorców. Miasto
wspólnie z naszymi doskonałymi firmami ENGIE i WODACIĄGI będzie wspierać tworzenie
takich sieci. Ważne jest również tworzenie przestrzeni dla
młodych biznesmenów stąd
pomysł na Dom start’upów,
czyli przestrzeń coworkingowa
i networkingowa dla młodych
i nowych firm, ze wsparciem
przedstawicieli urzędu, lokalnych firm i organizacji pozarządowych. Będzie można tam
zlokalizować siedzibę swojej
firmy oraz uzyskać pomoc,
zwłaszcza z zakresu spraw
administracyjnych w prowadzeniu firmy. W szczególności
intensywnie musimy wspierać
rozwój branż innowacyjnych,
aby dać gwarancję pracy dla
dobrze wykształconych osób,
które chętnie wrócą do swojego rodzinnego miasta.
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Bardzo dużo tych planów,
robi to wrażenie. Skąd na to
wszystko pieniądze?
Słupsk stał się sławny dzięki spłacie 50 mln zł długu. Nie
chcemy zostawiać zadłużonego miasta przyszłym pokoleniom. Będziemy kontynuować
politykę skromnego ratusza.
Zachowamy dotychczasowy
sposób zatrudniania w urzędzie i spółkach – liczyć się
będą kompetencje, a nie znajomości czy przynależność
polityczna. Proszę również
pamiętać, że podczas tej kadencji zdobyliśmy ogromne
środki z Unii Europejskiej na
rewitalizację, więc ogromna
część naszych pomysłów ma
zapewnione zewnętrzne finansowanie. To owoc naszej
4-letniej pracy, a nie obietnice składane na potrzeby
kampanii wyborczej. Wiele
uwagi poświęcę współpracy z firmami, które inwestuję często prywatne pieniądze na rozwój miasta. Myślę
o budownictwie. Każdy nowy
mieszkaniec to dodatkowe
podatki. Dlatego warto zabiegać o dynamicznie rozwijający
się rynek deweloperski. Tylko
w ostatnim roku zbudowano w Słupsku 1000 mieszkań.
Skoro są chętni na ich kupnomiasto rozwija się. A to oznacza także nowe miejsca pracy
i rozwój gospodarki. Chcę być
wyjątkowo skuteczna w tej
właśnie dziedzinie rozwoju
przedsiębiorczości małej, często rodzinnej i wielkiej.
Na koniec pytanie, w odniesieniu do hasła wyborczego
Pani drużyny- kandydatów
do Rady Miejskiej. Czy Słupsk
rzeczywiście łączy czy jednak
dzieli?
Zawsze małe ojczyzny powinny łączyć. Bez względu na
wszystko każdy i każda z nas
chce żyć szczęśliwie, chce
móc spełniać swoje ambicje
zawodowe i rodzinne, chce
mieć przestrzeń do odpoczynku i aktywności w miejscu,
w którym mieszka. To łączy
wszystkich. Jak już mówiłam
wcześniej, moje miasto jest
dla mnie pasją, dlatego nigdy
nie czułam potrzeby działania
w partii, bo mój cel jest jasny
– tworzyć miasto uśmiechniętych ludzi, z każdym i każdą.
Swoja pracą pragnę zapewniać dobrą pogodę dla Słupska. Dla mnie to najważniejszy
mianownik i najlepszy argument jaki znam do podejmowania dialogu i współpracy
– ponieważ na końcu zawsze
łączy nas Słupsk.

Rozmawiał Zbigniew Bielecki

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z Komitetu Wyborczego Wyborców
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia

OKRĘG nr 1

OKRĘG nr 2

Niepodległości, Piastów
ROBERT
BIEDROŃ

WOJCIECH
GAJEWSKI

KAZIMIERZ
CZYŻ

2

1

Zatorze

KRYSTYNA
DANILECKAWOJEWÓDZKA

3

ANNA
SIWIAK

ALDONA
ŻURAWSKA

2

1

3

Prezydent Miasta Słupska

Lekarz diabetolog
– znany, ceniony i lubiany. Radny miejski.

Historyk, świetny nauczyciel,
Były dyrektor LO 5. Działacz środowiskowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska.

Pedagog, której pasją była
praca z młodzieżą. Radna miejska.

Ekonomistka. Większość życia
związana z KAPENĄ i SCANIĄ.

BEATA
ADAMCZAK

MARIUSZ
KAJEWSKI

HALINA
GĄGAŁA

PIOTR
SKOWROŃSKI

MARIOLA
BOROŃ

WŁADYSŁAW
HAŁASIEWICZ

4

5

6

Pielęgniarka. Wykonuje zawód,
który jest jej pasją życiową.

Współtwórca Towarzystwa
Brata Alberta i Schroniska dla bezdomnych

Nauczycielka kilku pokoleń.
Aktywna w działaniu społecznym.

ROBERT
BIEŃKOWSKI

KATARZYNA
DOBKOWSKA

MIROSŁAWA
SAGUN-LEWANDOWSKA

8

7
Lekarz stomatolog. Chce wprowadzić
opiekę dentystyczną dzieci do szkół.

Architekt. Zajmuje się ochroną
zabytków i przestrzeni publicznej.

9

7
Pedagog-terapeuta i sportowiec .
Prezes klubu ZRYW.

Hubalczyków, Sportowa, Podgrodzie

OLGA
ROPELEWSKA

2

1

MAŁGORZATA
LENART

ANDRZEJ
OBECNY

3

Twórca wielu projektów w zakresie gospodarki
komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska.

Pielęgniarka-położna.
Chce miasta przyjaznego rodzinom.

Wydawca pisma „Moje Miasto”.
To Słupsk wyznacza jego miejsce na ziemi.

KRZYSZTOF
KIDO

JADWIGA
BEKIER

ANNA
KAMIŃSKA-GABRYŚ

ANNA
PIETRUSZEWSKA

4
ARTUR
WISZNIEWSKI

7
Zapalony rowerzysta, przedsiębiorca.
Pomysłodawca pumptracka i bikeparku.

5
Technik ekonomista.
Współtwórczyni Uniwersytetu III Wieku.

Filolog i przedsiębiorca. Wydawca
i autor publikacji promujących miasto.

Nauczycielka w SP 2. Od lat prowadzi
Zespół Pieśni i Tańca ”Marzenie”.

Łączy
nas
Słupsk!

3
Z wykształcenia gastronom i pedagog.
Właścicielka restauracji „Słupskie Smaki”.

MARIUSZ
DANILECKI

ANNA
ŻOŁĄDEK

4

6
Finansistka. Doskonale zna
ekonomiczne potrzeby miasta.

BOŻENA
HOŁOWIENKO

2

1

Prawnik–adwokat.
Zawsze pomocny osobom uboższym.

Prezes STBS. Pięć kadencji w samorządzie
– zawsze bardzo aktywny.

6
Psycholog, ciągle czynny. Mieszkańcom
Słupska poświęcił całe zawodowe życie.

OKRĘG nr 4

Śródmieście
TERESA
DOBAK

5
Bardzo lubiana pielęgniarka.
Kocha pacjentów i miasto, w którym żyje.

MIROSŁAW
MIRYNOWSKI

Wybitna sportsmenka. Dwukrotna Mistrzyni
Świata i Europy. Uczestniczka trzech Olimpiad.

OKRĘG nr 3
PAWEŁ
SKOWROŃSKI

4
Ratownik medyczny. Będzie zabiegał
o nowe miejsca parkingowe na Zatorzu.

5
Wybitna Ekonomistka. Promuje budowę
placów zabaw i IV etapu ringu.

WŁODZIMIERZ
PILECKI

7
Inżynier budownictwa i przedsiębiorca.
Chce ożywienia terenów wzdłuż Słupi.

6
Mechanik samochodowy. Chce poprawy
warunków lokalowych mieszkańców ul. Leśnej.

MIROSŁAW
GUBERNAT

8
Charyzmatyczny dyrektor „Siódemki” niepublicznej szkoły podstawowej. Karateka.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW K.DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I R.BIEDRONIA
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Wydarzenia

PGK w Słupsku z unijną dotacją na modernizację sortowni

Trwają intensywne prace nad utworzeniem Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Ma on połączyć wspólnie biznes i szkolnictwo wyższe.
Dzięki temu Akademia Pomorska będzie kształcić pod wymogi praktyczne, na potrzeby gospodarki i regionalnego rynku pracy.

Nazwa projektu:
Modernizacja sortowni
odpadów selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych
i makulatury
Wartość projektu:
15.406.980,00 zł
Wartość dofinansowania:
10.647.100,00 zł
Wkład własny:
4.759.880,00 zł.
W dniu 24 lipca 2018 roku
marszałek
województwa
pomorskiego
Mieczysław
Struk, członek zarządu województwa
pomorskiego
Paweł Orłowski oraz prezes
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Jan
Gurgun, podpisali umowę
w sprawie dofinansowania
projektu pn. „Modernizacja
sortowni odpadów selektywnie zbieranych tworzyw
sztucznych i makulatury”.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Słupsku pozyskało ze środków
unijnych na ten cel prawie
11 milionów złotych, co stanowi 85 % jego kosztów

kwalifikowanych. Była to
proporcjonalnie najwyższa
dotacja wśród wszystkich beneficjentów środków Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
W ramach projektu powstanie nowoczesna i w pełni zautomatyzowana linia
technologiczna sortowania
odpadów
komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki. Optymalizacji
ulegnie również jej przepustowość, która dla tworzyw
sztucznych wyniesie min. 3
tony/h, dla mieszaniny two-

rzyw i makulatury min. 4
tony/h, a dla samego papieru
min. 5 ton/h. Proces technologicznego sortowania folii
PE, papieru oraz tworzyw
twardych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych,
cyfrowo sterowanych urządzeń optycznych, zostanie
skomputeryzowany. Nie pozbawi on jednak możliwości ręcznego doczyszczania
i rozdzielania w kabinach sortowniczych.
Inwestycja w sposób
znaczący zwiększy ilość
wysortowanych odpadów
opakowaniowych z papieru
i tworzyw sztucznych, przeznaczonych do recyklingu.
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie będzie
miała jedną z najnowocześniejszych linii sortowniczych
w kraju. Podstawowy zakres
projektu obejmuje projekt
i wykonanie linii technologicznej sortowania odpadów
komunalnych pochodzących
z selektywnej zbiórki. Zakłada on dostawę wyposażenia
technologicznego (rozrywarka worków, separator metali
żelaznych, kabiny sortownicze, separatory optyczne
i balistyczne, prasa belująca).
Maszyny i urządzenia
zostaną
wkomponowane

w istniejącą i dostosowaną
do wymogów projektowych
halę sortowni. Wykonane
zostaną instalacja zasilania

energetycznego do urządzeń technologicznych sortowni odpadów oraz systemy sterowania i wizualizacji

linii technologicznej, a także
przeprowadzony cały pakiet
szkoleń dla załogi obsługującej nowe linie sortownicze.
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CoBiUM

Go by

to our

bike

future

Miasto Słupsk wraz z partnerami z kraju i zagranicy realizuje trzyletni projekt pn.
CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility, współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg Południowy Bałtyk. Liderem projektu jest Miasto Växjö (Szwecja).
W ramach projektu poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe,
polegające na wdrożeniu w swoich miastach rowerów typu cargo. Dzięki tym
działaniom, Miasto Słupsk, jego jednostki i mieszkańcy, będą mieli możliwość
skorzystania z kilkunastu rowerów typu cargo w codziennym życiu i funkcjonowaniu
jednostek, co w efekcie przyczyni się do rozwoju alternatywnych form transportu.

CoBiUM 2018-2021
CoBiUM to grupa
sześciu partnerów z
c z t e r e c h k r a j ó w,
która powstała w celu
poprawy jakości oraz
zrównoważonego
charakteru usług
transportowych
w regionie Bałtyku
Południowego.

Projekt CoBiUM skierowany jest do:
mieszkańców, pracowników
instytucji publicznych
oraz przedsiębiorców.

cobium.eu
European
Regional
Development
Fund

Projekt pn. „CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility” współﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

