
 
 

 
SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE 

Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI 

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

  

1. Nazwa organizacji/grupy: Słupia dla Słupszczan 

2. Dane teleadresowe organizacji: 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33 

3. Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko): Robert Chomicki 

Telefon: 693 004 101 

       Email: chomicki.slupsk@gmail.com 

4. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz 

Wybór: Słupsk, Pomorskie  

 

5. Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy 
sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?  

W realizację zadań zaangażowani są wolontariusze i sympatycy – odpowiedzialni m.in. za 
dokumentację fotograficzną,  zbieranie i analizę informacji przyrodniczych oraz 
współorganizację akcji oczyszczania. Swój akces w akcji wyraził również Park Krajobrazowy 
Dolina Słupi. 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

 

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób 

dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. 

podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła 

decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?  

  

Osoby zaangażowane w inicjatywę działały i działają w lokalnych stowarzyszeniach, które 

obejmują swoim zasięgiem teren przyległy do rzeki. Sprawa Słupi zawsze budziła niepokój. 

Małe zainteresowanie sprawą urzędników, degradacja brzegów, problemy z ichtiofauną, 

zaśmiecenie brzegów i dna oraz małe wykorzystywanie bulwarów do celów rekreacyjnych 

spowodowały, że aktywiści postanowili zająć się tymi problemami. Kiedy organizowane były 

pierwsze działania grupy – jak oczyszczanie brzegów Słupi, okazało się, iż struktura władania 

tymi terenami nie jest do końca jasna i nie wiadomo kto, za co odpowiada – przede wszystkim 

za utrzymanie porządku. Urząd Miasta ogłosił konkurs na koncepcje zagospodarowania 



 
 

bulwarów nad Słupią – niestety w ogłoszeniu konkursowym nie było mowy o konsultacjach, 

powołaniu się na diagnozy czy ekspertyzy. Strona społeczna nie została zapytana o zdanie, 

liczyła się tu przede wszystkim praca architektów.  

 

2.  Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym 

uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, 

spotkania, warsztaty). 

 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko 

opisać, co było tego przyczyną? 

Społeczna koncepcja zagospodarowania bulwarów – ponieważ nieznane są losy konkursu na 

zagospodarowanie bulwarów nad Słupią organizowanego przez UM w Słupsku i SARP /o. 

Słupsk i możliwości sfinansowania jakichkolwiek inwestycji na bulwarach wstrzymaliśmy się z 

organizacja warsztatów i spotkań do czasu uzyskania informacji z Wydziału Zarządzania 

1. Strategia Rozwoju Miasta a zbieranie danych na temat Słupi : 

- powołanie do zespołu pracującego w obszarze Natury w mieście członków grupy 

-  zabranie materiałów do diagnozy od wszystkich jednostek odpowiedzialnych za obszar rzeki. 

Poznaliśmy specyfikę pracy każdej instytucji i problemy, którymi zajmują się. Są również 

obszary sporne między instytucjami i różne kierunki działań, które często się wykluczają jak 

np. oczyszczanie brzegów i ochrona przed zarastaniem a ochrona ichtiofauny. Zebrane 

materiały posłużą do stworzenia pełnej diagnozy, która jest niezbędna do podejmowania 

inicjatyw.   

 

2. Wydarzenia plenerowe nad Słupią – zgodnie z planami zostały zrealizowane następujące 

wydarzenia we współpracy z partnerami: 

-Noc Kupały połączona z Kuchnią Społeczną; 

- Śniadanie z Witkacym – przy współpracy z Fundacją Indygo – podczas pikniku mapowaliśmy 

wraz z uczestnikami tereny wokół rzeki; 

- inscenizacja wybuchu Powstania Warszawskiego – 10 partnerów ( w tym Stowarzyszenie 

Rozwoju INSPIRACJE,  Fundacja Indygo), ponad 100 wolontariuszy 

- włączenie się w akcję sprzątania dna rzeki koło spichlerzy (wrzesień) 

- piknik sąsiedzki wraz ze  Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE 

- wege podwieczorek na trawie z Kuchnią Społeczną 

 

3. Partnerstwo: 

- do działań na rzecz Słupi chcieliby się przyłączyć lokalni przedsiębiorcy, kajakarze i 

organizacje turystyczne. Zaplanowano spotkanie na styczeń 2016 r. czyli po uzyskaniu 

wszystkich niezbędnych sytuacji nt. rzeki i jej stanu prawnego; 

- powstał pomysł, aby wydać przewodnik 

 



 
 

Funduszami nt. możliwości finansowych. Jeżeli okaże się, iż jest szansa na wdrożenie koncepcji 

zagospodarowania i realizację inwestycji postąpimy wg. Planu, tj. stworzymy społeczną 

koncepcje zagospodarowania bulwarów. Jeżeli okaże się, że nie ma realnych szans na 

sfinansowanie inwestycji zostaną zorganizowane 4 spotkania nt. rzeki (spotkania odbędą się 

również w pierwszym przypadku, ale w mniejszej ilości). 

 

4.  Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób 

na te relacje? 

Dzięki zaangażowaniu się członków grupy w prace nad Strategią Rozwoju Miasta, uzyskujemy 

wszystkie niezbędne informacje na temat stanu rzeki i planów dotyczących jej 

zagospodarowania i przeciwdziałania degradacji.  Miejskie spółki wyraziły akces i chęć 

współpracy, aktywnie włącza się również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

udostępniając kontenery, worki na śmieci i bezpłatnie odbierając nieczystości, jak również 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej wspomagając merytorycznie i technicznie akcje oczyszczania. 

Wydział Ochrony Środowiska UM dostarcza wszystkich niezbędnych informacji we współpracy 

z Wodociągami Słupsk.  

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania 

związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi. 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Opisano w punkcie 4.  

 

6.  Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Mieszkańcom nie jest obojętny los rzeki, są zainteresowani tematem, chętnie zabierają głos. 

Mniej chętnie angażują się w akcje oczyszczania brzegów Słupi.  

 

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, 

sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na 

czym polega współpraca? 

-Fundacja Indygo – w zakresie współorganizacji wydarzeń plenerowych oraz działań 

rewitalizacyjnych na Podgrodziu. Organizacja wyraziła chęć dołączenia do Partnerstwa. 



 
 

Wspólnie zorganizowaliśmy m.in. Śniadania z Witkacym, pikniki sąsiedzkie oraz inscenizację 

wybuchu Powstania Warszawskiego; 

- Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE – wchodzący w skład grupy; 

- Miejska Biblioteka Publiczna – rozmowy na temat przystąpienia do Partnerstwa i wspólnych 

działań od 2016 roku; Biblioteka organizuje również akcje oczyszczania po drugiej stronie rzeki.  

- Park Krajobrazowy Dolina Słupi 

- Wodociągi Sp. z o.o. 

= Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w 

ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Najwięcej pracy dopiero przed nami. Udało nam się zebrać dużo danych niezbędnych 

opracowania diagnozy. Za nami są również wstępne rozmowy z urzędem, wszystkimi 

podmiotami odpowiedzialnymi za rzekę. Także sukces, jeżeli nastąpi to dopiero w późniejszym 

czasie   

 

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie 

krótkiego harmonogramu. 

- opracowanie diagnozy + 2 spacery badawcze 

- powołanie (b. oficjalne) grupy – zawiązanie partnerstwa 

- zorganizowanie minimum 2 spotkań otwartych w oparciu o zebrane dane 

- stworzenie społecznej koncepcji zagospodarowania bulwarów z wykorzystaniem różnych form 

bądź organizacja otwartych spotkań (zależne od możliwości finansowania inwestycji) 

 

10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki 

zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać? 

Pomoc w poprowadzeniu spotkania nt. Słupi z udziałem ekspertów i ekspertek, lokalnych 

aktywistów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji obejmujących swoim działaniem Słupię i 

mieszkańców.  

 

11.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania. 

  

Brak. 

 

 


