Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Nazwa Projektu

„Rewitalizacja Traktu KsiąŜęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015’’

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPPM.03.02.01-00-006/10-00

„Rewitalizacja Traktu KsiąŜęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015”
Jednym z największych sukcesów Miasta Słupska było pozyskanie dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Rewitalizacja Traktu KsiąŜęcego w Słupsku
w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata
2009-2015”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 36 600 674,00 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Obok budowy tzw. ringu, czyli
trasy obwodowej, jest to najwaŜniejszy słupski projekt współfinansowany ze środków UE.
MontaŜ finansowy:
Miasto Słupsk

13 824 084,18 zł

24,87 %

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WP 20072013

36 600 674,00 zł

65,86%

Wspólnoty mieszkaniowe

5 148 637,68 zł

9,26 %

SUMA

55 573 395,86 zł

100%

Projekt ma na celu: przywrócenie rewitalizowanemu obszarowi utraconych funkcji
śródmiejskich oraz nadanie mu nowych, unikalnych w skali miasta cech poprzez działania
wpływające na aktywizacje społeczną i gospodarcza obszaru.
Termin realizacji: wrzesień 2010 r. - grudzień 2015 r.
Przedsięwzięcia dotychczas zrealizowane:

1.
Przebudowa Skweru im. Pierwszych Słupszczan – budowa alei spacerowych oraz
ciągów pieszo – rowerowych.
2.
Modernizacja 15 budynków wspólnot mieszkaniowych: przy ul. Wojska Polskiego
1,3,4,5,6,8,10,11, 2-2A, Krasińskiego 12,13,14A-B,15-15A, Krasińskiego 16 Niedziałkowskiego 4, Niedziałkowskiego 5. Prace związane z remontem części wspólnych
tj. odnowienie elewacji, docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej
itp.
3.
Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Niedziałkowskiego wraz ze
świetlicą środowiskową, klubem seniora, salą tańca, korekcyjną i siłownią wraz
z modernizacją istniejącego budynku sali sportowej przy ZSP nr 4 oraz wyposaŜeniem.
4.
Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego.
5.
Przebudowa deptaka przy ul. Wojska Polskiego – przebudowa ciągu pieszo –
jezdnego, oświetlenia, odwodnienia i kanalizacji teletechnicznej.
6.
Budowa Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego wraz z wyposaŜeniem.

7.
Zagospodarowanie terenu tzw. ,,podwórka kulturalnego” – wykonanie ciągów
pieszo – jezdnych, odwodnienie terenu, budowa miejsc parkingowych, budowa sceny
,,letniej”, placu zabaw, skweru z fontanną, wykonanie elementów małej architektury,
rozbiórka istniejących garaŜy i komórek i budowa nowych komórek.
8.
Rozbudowa Teatru ,,Rondo” wraz z przebudową części istniejącej oraz
wyposaŜeniem.
9.
Budowa obiektu Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii
Społecznej wraz z wyposaŜeniem i z zagospodarowaniem terenu.
10.
Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming – wymiana posadzki,
balustrad, dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11.
Budowa
kolektora
kanalizacji
deszczowej
w
ul.
Krasińskiego
i Niedziałkowskiego.
12.
Przebudowa ul. Starzyńskiego – wykonanie ciągu pieszo – jezdnego oraz
przyległych do niego obustronnych ciągów pieszych.
13.
MontaŜ monitoringu na terenie realizacji projektu (podwórko kulturalne,
przejście podziemne pod ul. Anny Łajming, Teatr Rondo, SCOPiES).
14.
Działania „miękkie” w ramach instrumentu elastyczności: zajęcia kuglarskie
,,Boisz się? To chodź!”, zajęcia arteterapii ,,Maski emocji”, zajęcia szczudlarskie ,,Jesteśmy
wielcy”, zajęcia ceramiczne ,,Ceramiczne abecadło”, zajęcia teatralno – taneczne
,,Roztańczona scena”, konkurs kulinarny, zajęcia fotograficzne, festiwal teatrów, wsparcie
psychologiczne dla dzieci, zajęcia świetlicowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
mieszkańców i uczniów z terenu rewitalizowanego, nauka języków obcych, sztuki walki, cykl
szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Komendę Miejską Policji - programy walki
z przestępczością, zajęcia z zakresu wolontariatu prowadzone przez Centrum Wolantariatu.
Przedsięwzięcia w realizacji:
1.
Modernizacja 22 budynków wspólnot mieszkaniowych z obszaru
rewitalizowanego: przy ul. Wojska Polskiego 12,13,17,18,19,22,24,25, ul. Wojska Polskiego
54/Starzyńskiego 1, ul. Wojska Polskiego 15/Mickiewicza 45, ul. Tuwima 5,9, 34, 8c, ul.
Mickiewicza 20, 16, 19-19A, ul. Mickiewicza 18/Wojska Polskiego 12 OF,
ul. Niedziałkowskiego 7-8,3, ul. Starzyńskiego 8, ul. Krasińskiego 17. Zakres prac: remont
części wspólnych kamienic, koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz koszt
inwestora zastępczego.
2.
Zagospodarowanie terenu tzw. „Podwórka Kulturalnego” w kierunku ul.
Mickiewicza: wykonanie ciągów pieszych, nasadzeń zieleni, trawników, lamp typu
parkowego itp.
3.
Działania miękkie: „Jesień z ekonomią społeczną” - cykl spotkań, szkoleń
i seminariów związanych z ekonomią społeczną.
Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2015 r.:
1. Przebudowa Placu Władysława Broniewskiego: polegająca na przebudowie ciągów
pieszych oraz alejek, zagospodarowaniu terenów zielonych wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych,
przebudowie oświetlenia oraz wprowadzeniu ławek i innych elementów małej architektury.
2. Przebudowa południowej strony ulicy Wojska Polskiego obejmująca przebudowę
ciągów pieszych i jezdnych w celu poprawy stanu technicznego układu komunikacyjnego
oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu.
3. Zagospodarowanie dwóch zdegradowanych podwórek: podwórka o powierzchni około
4 420 m² przy ulicy Tuwima 12 – Mickiewicza – Konopnickiej poprzez wykonanie
utwardzeń, odprowadzenia wód deszczowych, wprowadzeniu zieleni i placu zabaw dla dzieci
oraz miejsca rekreacji dla osób starszych oraz podwórka o powierzchni około 2 155 m² przy
ulicy Kołłątaja 10 – Konopnickiej – Wileńskiej – Wojska Polskiego poprzez wykonanie
utwardzeń, ciągów pieszo – jezdnych, odprowadzenie wód deszczowych, wprowadzenie
zieleni, placu zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury oraz boiska sportowego.
4. Działania miękkie: warsztaty i zajęcia, których motywem przewodnim będzie twórczość
Witkacego: fotograficzne oraz kulinarno – literackie.

