Słupsk, 09.12.2020
Drodzy Koledzy!
Słupsk jest pięknym i rozbudowującym się ciągle miastem. Są w nim zabytki, sklepy, parki
oraz wszystko inne, co powinno znajdować się w mieście średniej wielkości. W swoim liście
postaram się zawrzeć informacje o miejscach wartych odwiedzenia.
Pierwszym obiektem, który zamierzam przedstawić jest nasza szkoła – SP1 Słupsk
im. Henryka Sienkiewicza. Nasza Szkoła ma aż siedemdziesiąt pięć lat! To bardzo dużo czasu...
Po wyzwoleniu Polski, władze dokonały radykalnej przebudowy, zamieniając budynek na szkołę
podstawową. Po jakimś czasie uczniów zaczęło przybywać, co wymusiło rozbudowę szkoły
o dodatkowe skrzydło. W 1959 roku oddano dobudówkę do użytku. Szkoła rozwija się po dziś dzień
i nie zamierza skończyć.
Drugim i najważniejszym budynkiem w mieście jest ratusz. Prace nad budową rozpoczęły się
już w 1899 roku, a zakończyły w 1901.W ratuszu urzęduje między innymi prezydent miasta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka. We wnętrzu można znaleźć: gabinet prezydenta, wiele malowideł
i witraży, Słupskiego Bursztynowego Niedźwiadka Szczęścia czy kolekcję herbów polskich
na wieży. Budynek składa się z dwóch pięter i wieży zegarowej.
Park Kultury i Wypoczynku jest zdecydowanie najlepszym miejscem do zrelaksowania się
lub poćwiczenia. Jest on największym kompleksem parkowym na terenie miasta. W parku znajdują
się dwa place zabaw, pump truck (betonowy tor dla rowerów i hulajnóg) oraz siłownia. Dużym
plusem jest wiele tras spacerowych. Park nazywany jest „zielonymi płucami miasta”, a przez jego
teren przepływa rzeka Słupia. W 2018 roku zostały zaprezentowane plany rozbudowy parku
o dodatkową strefę zawierającą między innymi całoroczne lodowisko i labirynt.
Kolejnym wartym odwiedzenia miejscem jest aleja Sienkiewicza. Warto tam pójść
na wieczorny spacer ze względu na śliczne dekoracje świąteczne. Składają się na nie: wiszące
kurtyny, postacie przedstawiające anioły i muzyków, sanie Świętego Mikołaja oraz fontanny, a to
wszystko uformowane jest ze świecących lampek. W parku przy alei znajduje się pomnik również
Henryka Sienkiewicza.
Podsumowując, naprawdę warto przyjechać do Słupska. Mam zatem nadzieję, że niedługo
nas odwiedzicie.
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