
 

 

 

We współpracy z mieszkańcami będziemy 

rozwiązywać problemy i bolączki naszego Miasta 

 

PROGRAM NA LATA 

2018 – 2023 
Gospodarny Słupsk 

GS 
 

 

Jesteśmy mieszkańcami Słupska, którzy działają poza partiami 

politycznymi. Oferujemy wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie 

zawodowych reprezentantów różnych środowisk, którym na sercu 

leży dobro naszego Miasta. 
 

 



 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Słupska, 

 

zbliżają się wybory samorządowe 2018 roku. Słupskie Porozumienie Obywatelskie ma 

konkretne propozycje i rozwiązania. Stworzyliśmy Program rozwoju naszego Miasta na lata 

2018-2023, który opiera się na czterech podstawowych filarach: 

Gospodarka * Zdrowie i aktywność społeczna * Oświata i nauka * Sport i kultura 

 

I. W zakresie gospodarki 

 
1. Zapewnimy właściwy poziom przygotowania terenów pod inwestycje oraz uzbrojenie terenów 

pod budownictwo mieszkaniowe. Takie działania zatrzymają negatywne zjawisko opuszczania 

miasta przez jego dotychczasowych mieszkańców oraz pozwolą na osiedlanie się nowych. 

Zwiększy to dochody miasta z udziału w podatku PIT oraz CIT. 

2. Damy „zielone światło” dla budownictwa wielorodzinnego oraz indywidualnego. Zwiększy                   

to dochody budżetu miasta z wpływów z podatku od nieruchomości. 

3. Będziemy sprzyjać powstawaniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy oraz zmierzać w kierunku 

uczynienia Słupska miastem przychylnym dla małego i średniego biznesu. 

4. Zwiększymy ulgi podatkowe dla nowo powstających firm w Słupsku. 

5. Poprawimy system komunikacyjny miasta i przywrócimy prawidłowe rozwiązania drogowe                 

w centrum Słupska. Wyremontujemy, m.in. następujące ulice: 

- w okręgu I – ul. Legionów Polskich, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Piłsudskiego; 

- w okręgu II – ul. Zygmunta Augusta, Władysława IV, Jana Kazimierza, Bolesława Chrobrego, 

Stefana Batorego, część ul. Zaborowskiej; 

- w okręgu III – ul. Małachowskiego, ul. Mostnika, Stary Rynek; 

- w okręgu IV – ul. Grzybową, ul. Jodłową i Cisową (zatoczki postojowe), część ul. Słonecznej, 

część ul. Gdyńskiej, część ul. Bukowej, część ul. Armii Krajowej wraz z rondem oraz ul. Karola 

Kniaziewicza.  

6. Systematycznie będziemy remontować słupskie chodniki i ścieżki rowerowe oraz budować 

kolejne, poprawiając ich spójność. 

7. Będziemy zabiegać o budowę mostu drogowego na rzece Słupi, łącząc ul. Arciszewskiego                     

z lewobrzeżną częścią miasta. 



8. Usprawnimy pracę Urzędu Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem pionów zajmujących 

się rozwojem miasta. 

9. W strefie płatnego parkowania wprowadzimy dla mieszkańców Słupska bezpłatne pierwsze 

30 minut.  

10. Podejmiemy działania z ościennymi gminami, zmierzające do stworzenia planu i realizacji 

wspólnie wypracowanych rozwiązań zagospodarowania wód z opadów nawalnych                                      

i roztopowych Słupska i okolic. W szczególności będziemy zabiegać o poprawienie sytemu                         

w obrębie ulic Kossaka, Fałata, Grottgera i Piłsudskiego. 

 

 

 

II. W zakresie zdrowia i aktywności społecznej 

 

1. Podejmiemy działania profilaktyczne, mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców,                            

ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, seniorów i niepełnosprawnych.  

2. Podejmiemy działania w kierunku poszerzenia bazy lokalowej Domu Opieki Społecznej „Leśna 

Oaza”. 

3. Wszyscy mieszańcy Słupska powyżej 65-go roku życia będą mieli prawo do darmowej 

komunikacji miejskiej. 

4. Wprowadzimy „Kartę słupszczanina”, dającą ulgi w wielu dziedzinach życia (kultura, oświata, 

sport itp.). 

5. Każdemu samotnemu mieszkańcowi powyżej 75 roku życia zainstalujemy w domu przycisk 

„życie”, który pozwoli pracownikom socjalnym lub medycznym na szybkie udzielenie pomocy. 

6. Samotnym, starszym osobom pomożemy umieścić w dostępnym miejscu w domu                               

tzw. „Kopertę życia” z informacją dla służb medycznych.  

7. Będziemy remontować dotychczasowe mieszkania komunalne oraz budować nowe w celu 

zapewnienia „dachu nad głową” najsłabszym ekonomicznie mieszkańcom miasta. 

8. Będziemy wspierać aktywność społeczną, artystyczną i  sportową ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na działania młodzieży i seniorów.  

9. Zwiększymy środki przeznaczone na budżet obywatelski i usprawnimy jego realizację. 

10. Będziemy wspierać aktywność organizacji pozarządowych działających w Słupsku.  

 

 



III. W zakresie oświaty i nauki 

 

1. Będziemy wspierać rozwój Akademii Pomorskiej w Słupsku w kierunku uzyskania statusu 

uczelni uniwersyteckiej oraz wszechstronnego kształcenia zgodnie z potrzebami społecznymi                                     

i gospodarczymi regionu.  

2. Będziemy wspierać działalność naukową i kulturalną studentów. 

3. Podejmiemy działania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży wysokiego poziomu 

kształcenia poprzez poprawę wyposażenia przedszkoli i szkół. W kręgu naszych zainteresowań 

znajdują się przede wszystkim szkoły branżowe i technika. Ma to na celu wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom pracodawców.  

4. Będziemy zabiegać o budowę nowych przedszkoli oraz remontować dotychczasowe. Każde 

dziecko w Słupsku powinno mieć dostęp do opieki przedszkolnej. 

5. Wybudujemy żłobek na Osiedlu Westerplatte. 

 

 

IV. W zakresie sportu i kultury 

 

1. Podejmiemy działania zmierzające do wybudowania nowoczesnej hali widowiskowo-

sportowej, spełniającej obowiązujące standardy imprez o charakterze ogólnopolskim                               

i międzynarodowym. 

2. Pragniemy miasta, w którym powróci sport na wysokim poziomie wyczynowym. Dlatego 

będziemy wspierać kluby sportowe.  

3. Wyremontujemy obiekty oraz płytę boiska do piłki nożnej przy ul. Zielonej. 

4. Będziemy wspierać starania środowisk związanych z szeroko rozumianą działalnością 

kulturalną w Słupsku. 

5. W strukturze Urzędu Miejskiego przywrócimy pion zajmujący się sportem i turystyką. 

6. W oparciu o środowiska kultury opracujemy program "Słupsk Prężnym Ośrodkiem Kultury”. 

7. Przywrócimy dobrą współpracę Słupska z miastami partnerskimi.  

 

 

 

 


