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SOK 
PO 
GODZINACH1 Al. 3 Maja 22 (Emcek)

SOK PO GODZINACH zaprasza wszystkich pasjonatów, którzy we własnym gronie chcą twórczo
spędzić wolny czas. Beneficjentami działalności SOK po godzinach są dzieci, młodzież i dorośli.
Zaspokajają tu swoje potrzeby kulturalne i rozbudzają się twórczo. Zachęcamy mieszkańców
Słupska do rozwijania swoich pasji wśród osób dzielących ich zainteresowania. SOK jest Waszą
instytucją kultury, przyjazną placówką wspierającą oddolne akcje.
Działają tu: MODELARZE, MANUFAKTURA, RYCERSTWO, KUGLARZE, FILATELIŚCI, GRACZE
ORAZ GRUPA TAŃCA DAWNEGO "KADRYL.

e-mail: sekretariat@sok.slupsk.pl, tel.: 59 845 64 41 

DOSTĘPNOŚĆ
Chętni amatorzy sztuk wszelakich, którzy się zgłaszają do SOK, mogą uzgodnić
dogodne dla siebie terminy, w których chcą się spotykać. Spośród pracowników SOK
zgłasza się osoba, która zostaje ich opiekunem i wspiera ich działania.
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W CIT można uzyskać informacje o mieście i regionie, zakupić lokalne
publikacje i gadżety promocyjne, bilety na imprezy. Tu dostępny jest aktualny
kalendarz imprez ze Słupska i okolicy, repertuary instytucji kulturalnych,
bezpłatne gazetki lokalne, informator o usługach. CIT organizuje spacery po
mieście z przewodnikiem, spotkania z lokalnymi autorami, wystawy,
warsztaty (w tym wystawy lokalnego rękodzieła umożliwiające zakup
wyjątkowych rzeczy).

DOSTĘPNOŚĆ
Centrum Informacji Turystycznej  znajduje się w centrum miasta. Możliwość
skorzystanie z oferty jest od poniedziałku do soboty. CIT jest otwarte dla każdego
mieszkańca Słupska i okolic, jak również dla turystów. Obiekt dostosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W CIT dostępny jest komputer i internet, krzesełko do karmienia, przewijak, można
również naładować telefon. Dla czworonożnych mieszkańców-woda przed CIT-em.

CENTRUM
INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ2 ul. Starzyńskiego 8

e-mail: cit@pds.org.pl, tel.: 59 728 50 41 



OFERTA
Coolturka oferuje szeroką gamę działań edukacyjnych i wychowawczych w lokalnym
środowisku oraz pełni rolę propagatora wypoczynku krajoznawczego bez względu na
pochodzenie, wiek czy zdolności. Zasięg działań Coolturki powiększa się z
każdym miesiącem a działalność prowadzona jest w wielu formach, takich jak
spotkania, imprezy okolicznościowe, pogadanki. Wartością dodaną naszego miejsca
jest funkcjonujący warsztat FabLab, z którego w sposób darmowy mogą korzystać
osoby, które mają potrzebę skorzystania z elektronarzędzi, komputerów, frezarki
CNC. Instruktorzy wprowadzają swoich podopiecznych w świat najnowszych
technologii. Zajęcia prowadzone są między innymi z robotyki,  elektroniki,
projektowania CAD, drukowania 3D oraz tworzenia gier komputerowych, czy aplikacji
mobilnych.

DOSTĘPNOŚĆ
Klub Coolturka to przestrzeń przeznaczona dla dzieci,  młodzieży, jak i dorosłych.
Klub organizuje regularne zajęcia, imprezy okazjonalne oraz półkolonie.

KLUB 
COOLTURKA3 ul. Hubalczyków 8 

e-mail: coolturka.warsztaty@gmail.com, tel.: 535 405 623
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Szeroka oferta szkoleniowa zwiększa  umiejętności i  kompetencje ww. obszarze.
Aktywator, to nie tylko wsparcie merytoryczne, lecz także wartości, których nie
sposób wycenić - uśmiechniętą i pozytywną ekipę gotową podzielić się z wami
doświadczeniem i kreatywnością, pomóc przezwyciężyć trudności związane 
z prowadzeniem działalności i  wesprzeć radą.Oferta kierowana jest do przedsiębiorców
z terenu Słupska (prowadzących działalność nie dłużej,  niż 24 miesiące w chwili
zgłoszenia się do projektu), osób zamierzających rozpocząć świadczenie nowej
usługi/produktu w ramach prowadzonej dotychczas działalności, oraz do osób
chcących/planują założenie własnej działalności gospodarczej.

DOSTĘPNOŚĆ
Aktywator - Dom Startupów to miejsce, w którym każdy/a mieszkaniec/nka Słupska
otrzyma wsparcie zarówno w założeniu, jak i prowadzeniu firmy - począwszy od
pomocy księgowo-prawnej, marketingowej, IT, aż po przestrzeń biurową i salę
konferencyjną i multimedia.
Wsparcie merytoryczne oraz nieudostępnianie przestrzeni jest nieodpłatne dla
słupszczan i słupszczanek. Dodatkowo, miejsce dostosowane jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

AKTYWATOR
DOM
STARTUPÓW4 ul. Tuwima 34

e-mail: aktywator@witaj-swiecie.pl, tel.: 881 519 606



DOM 
SĄSIEDZKI5 ul. Partyzantów 33

OFERTA
Dom sąsiedzki to centrum aktywności, które animuje działania dla najbliższej
społeczności. Daje mieszkańcom poczucie budowania wspólnoty, wpływania na jej
kształt oraz zachęca do tworzenia wspólnej przestrzeni i  dbanie o nią. W
ramach pracy domu mogą odbywać się działania o charakterze kulturalnym,
obywatelskim, integracyjnym, sportowym zarówno w siedzibie Domu Sąsiedzkiego
jak i w najbliższej okolicy. Są to różnorodne formy spotkań, nawet tych
międzypokoleniowych (wieczory gier planszowych, warsztaty rękodzielnicze,
turnieje sportowe, warsztaty komunikacji ,  spotkania grup samopomocowych, kluby
rodzica, pogotowie lekcyjne), czyli wszystko to, co wynika z potrzeby
mieszkańców.

DOSTĘPNOŚĆ
Dom sąsiedzki to miejsce tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców, działa od
2016 roku. Dom sąsiedzki to miejsce spotkań dzieci,  młodzieży i dorosłych
współtworzone przez nich i dla nich.

5 DOM
SĄSIEDZKI
ul. Partyzantów 33

e-mail: inspiracje@inspiruj.org, tel.: 59 723 51 20 
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Jest to miejsce aktywności rękodzielniczej. Uczestnikom jest udostępniony
wyposażony w niezbędne do aktywności rękodzielniczej narzędzia i warsztat w
którym przy wsparciu i pomocy instruktorów dokonują własnoręcznie najróżniejszych
napraw i tworzą nowe przedmioty z drewna, metalu, szkła i innych materiałów.
Zapewniamy opiekę nad osobami korzystającymi z przestrzeni warsztatowej. Nasz
instruktor dba nie tylko o bezpieczeństwo w "Męskiej Szopie", 
ale i dzięki swojemu obszernemu doświadczeniu służy pomocą i radą wszystkim,
którzy będą tego potrzebowali. Jest to kontynuacja działań na które jest bardzo duże
zapotrzebowanie na terenie Słupska.

DOSTĘPNOŚĆ
Inicjatywa udostępniona jest mieszkańcom i mieszkankom Słupska 3 razy 
w tygodniu, w poniedziałki,  wtorki i  czwartki w godzinach 15:00 -19:00.

MĘSKA SZOPA6 ul. Wyspiańskiego 11

e-mail: prezes.indygo@gmail.com, tel.: 883 988 323 
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Dom Sąsiedzki to placówka wsparcia dziennego. W Domu Sąsiedzkim rozwijane są
zainteresowania i pasje, zarówno u młodszych, jak i starszych mieszkańców. Jest to
miejsce przyjazne dla dzieci i  ich rodzin, w którym realizowane są zajęcia, animacje
łączące pokolenia, integrujące, edukacyjne, jak i aktywizujące na świeżym powietrzu.

DOSTĘPNOŚĆ
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00 (w
wakacje godziny ulegają zmianie). Dodatkowo czynna będzie również w dwie soboty
każdego miesiąca.

DOM SĄSIEDZKI7 ul. Ogrodowa 20a

e-mail: domsasiedzki5@wp.pl, tel.: 797 476 082 
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Przystanek Ceramikarnia to drugie miejsce prowadzone przez właścicielki Pracowni
Ceramikarnia. W pracowni odbywają się zajęcia "czarowania z gliny" a także zajęcia
filcowania. Zarówno dorośli ,  jak i dzieci pod okiem instruktorki zamieniają glinę czy
wełnę pod wpływem wody i własnych sił w niesamowite formy ozdobne czy użytkowe.
Wszystkie prace, które powstają w pracowni z ceramiki i  fl icu wykonane przez
uczestników są ich własnością.W Ceramikarni znajduje się Galeria Na Piętrze, w
której sprzedawane są oryginalne wyroby ceramiczne, stanowiące doskonały pomysł
na upominek. Miejscem zakupu ciekawych słupskich upominków ceramicznych jest
także Tramwaj przy ul. Nowobramskiej.  

DOSTĘPNOŚĆ
W pracowni prowadzone są zajęcia ceramiczne dla dzieci,  młodzieży i dorosłych.
Ponadto w ofercie przewidziano również zajęcia grupowe – pokazowe dla różnych
grup wiekowych, zajęcia rodzinne dla rodziców i ich pociech, podczas których
uczestnicy mogą zapoznać się z cyklem wytwarzania naczyń ceramicznych, ulepić
niewielki ceramiczny przedmiot.

CERAMIKARNIA8 ul. Szkolna 4

e-mail: slupsk@ceramikarnia.pl, tel.: 600 455 765
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Misja biblioteki wychodzi daleko poza tradycyjne udostępnianie księgozbioru.
Podmiotem wszystkich działań biblioteki i  bibliotekarzy są mieszkańcy Słupska 
i powiatu, w których głos wsłuchują się bardzo uważnie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup mieszkańców, biblioteka
organizuje spotkania autorskie, promocje książek, koncerty, projekcje filmów,
wykłady, prelekcje, warsztaty i kursy. Z myślą o grupie 60+ prowadzone są kursy 
z zakresu obsługi komputera. Z potrzeby wspólnych rozmów o literaturze w Centrali
oraz w fil iach bibliotecznych  działają Dyskusyjne Kluby Książki. Młodym czytelnikom
stworzono Miejsce Animacji Kultury, pasjonatom muzyki – Klub Czarnego Krążka.
Ponadto biblioteka realizuje wiele projektów i wydarzeń tematycznych, o których
na bieżąco informowani są mieszkańcy Słupska i regionu.

DOSTĘPNOŚĆ
Miejska Biblioteka Publiczna jest dostępna dla każdego mieszkańca miasta, jak 
i powiatu. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego w zbiorach, jak i wydarzeniach
organizowanych przez bibliotekę. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA 9 ul. Grodzka 3

e-mail: sekretariat@mbp.slupsk.pl, tel.: 59 840 58 23 
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Izba Historii  Kolei na Pomorzu Środkowym powstała z inicjatywy członków
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Muzeum mieści w sobie wiele
unikatowych eksponatów związanych z kolejnictwem. Na miejscu, oprócz kolekcji
lamp kolejowych i pociągowych na świeczkę, naftę, karbid i prąd, znajdziemy
tabliczki znamionowe lokomotyw, które jeździły w Słupsku, narzędzia do pomiarów
kątów kół, czapki maszynistów, mundury, modele kolejek, bilety kartonowe oraz
rozkłady jazdy. W gablotach znajduje się także mnóstwo dokumentów przed- i
powojennych. 

IZBA HISTORII KOLEI 
W SŁUPSKU10 ul. Wojska Polskiego 28

e-mail: e.kasierski@wp.pl , tel.: 663 815 796

DOSTĘPNOŚĆ
Muzeum znajduje się na 3 piętrze w historycznym, zabytkowym gmachu byłej dyrekcji
Rejonowej Kolei Państwowej w Słupsku. Izba Historii  Kolei na Pomorzu Środkowym
znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 28. Izbę można zwiedzać w poniedziałki,
środy i piątki między godziną 9 a 11. Istnieje także możliwość zwiedzania w inne dni
tygodnia po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wstęp jest bezpłatny. 


