
Podsumowanie przebiegu spotkania otwartego 

zorganizowanego w dniu 9 maja 2016r.  w ramach konsultacji społecznych,
prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o  rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.  

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

Przedmiotem spotkania był projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji  miasta Kalisza.  Spotkanie  miało na celu
omówienie  diagnozy  oraz  przedstawienie  na  jej  podstawie  propozycji  granic  obszaru
zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  miasta  Kalisza,  a  także  wyrażenie  uwag,  opinii
i innych propozycji interesariuszy oraz składanie ich do protokołu.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami Kalisza odbyło się w dniu 9 maja 2016r. (poniedziałek)
w godz.17.30–19.30 w sali recepcyjnej – nr 38 (I piętro) w budynku Ratusza przy ul. Główny
Rynek 20.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji
zostało podane do publicznej wiadomości w następujący sposób:

 
1. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia pod adresem:

http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/237zarz2016.pdf od dnia 29.04.2016r., 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne pod adresem:

http://bip.kalisz.pl/index.php?id=320 od dnia 29.04.2016r.,

3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kalisza pod adresem

http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/w-granicach-rewitalizacji od dnia od 29.04.2016r.,

4.  na  oficjalnej  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  innych  tablicach  ogłoszeń
w urzędzie    w budynku  Ratusza oraz przy ul.  Kościuszki  1A (łącznie  6  sztuk)  od dnia
29.04.2016r.

Ponadto konsultacje społeczne były promowane poprzez:

1. ogłoszenia w lokalnej prasie – „Życie Kalisza” i „7 Dni Kalisza”, publikacja materiału

w dniu 4.05.2016r.,

2. plakaty na przystankach autobusowych (6 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

3. plakaty na słupach ogłoszeniowych (40 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

4. plakaty na pylonach reklamowych znajdujących się przy Głównym Rynku i przy Złotym
Rogu     (6 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

5. plakaty w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 (3 sztuki) oraz w budynku Biura
Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A (4 sztuki) od dnia 6.05.2016r.,

6. bezpośredni kontakt telefoniczny z radami osiedli w dniach 4–5.05.2016r.,

7. kontakt mejlowy z organizacjami pozarządowymi w dniach 5–6.05.2016r.,



8.  kontakt  z  podmiotami  gospodarczymi  (za  pośrednictwem  Fundacji  Kaliski  Inkubator
Przedsiębiorczości) w dniu 5.05.2016r.

9.  na  stronie  internetowej  Konsultacje  społeczne  Miasto  Kalisz  pod  adresem
http://konsultacje.kalisz.pl/konsultacja/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-
rady-miejskiej-kalisza-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-
rewitalizacji-miasta-kalisza/ od dnia 6.05.2016r.

 

Liczba  osób,  które  wzięły  udział  w  informacyjnym  spotkaniu  otwartym:  16 (w  tym
przedstawiciele rad osiedli i organizacji pozarządowych).

Na  wstępie  Izabela  Grześkiewicz,  Kierownik  Biura  Rewitalizacji  powitała  wszystkich
zebranych  i  podziękowała  za  przybycie  oraz  przedstawiła  program  spotkania,  a  także
poinformował o dokumentowaniu spotkania. Następnie Krzysztof Ziental, Główny Specjalista
ds. koordynacji działań partycypacyjnych oraz informacji i promocji, przystąpił do omówienia
Diagnozy  –  delimitacji  obszaru  zdegradowanego  oraz  obszaru  rewitalizacji.  Przedstawił
definicje  rewitalizacji,  obszaru  zdegradowanego,  obszaru  rewitalizacji  oraz  wskazał
negatywne zjawiska determinujące wybór  danego obszaru jako obszaru zdegradowanego
zgodnie z ustawą o rewitalizacji.  Następnie zaprezentował  dane opracowane przez Biuro
Rewitalizacji, które uzasadniały wybór jednostek urbanistycznych nr 1 – Śródmieścia oraz nr
2  –  Asnyka,  Czaszki,  Kaliniec,  Rogatka,  XXV-lecie  część  wschodnia,  jako  obszaru
zdegradowanego  miasta  Kalisza.  Ze  względu  na  najsilniejszą  koncentrację  negatywnych
zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy oraz zawierające się potencjały, jako
obszar rewitalizacji wskazano jednostkę urbanistyczną nr 1 – Śródmieście.

Po  zaprezentowaniu  przedmiotu  konsultacji  przeprowadzono  dyskusję  z  uczestnikami
spotkania.  Poniżej  przedstawiono  uwagi,  opinie  i  propozycje  zgłoszone  podczas dyskusji
dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

Podczas spotkania żaden z uczestników nie złożył uwag do protokołu.

Lp. Zgłaszający Uwagi, opinie i propozycje

1 Krzysztof Majchrzak 
Rada Osiedla Śródmieście I

Potwierdziliście Państwo to co wiedzą wszyscy,
a nikt  nie  chciał  powiedzieć,  że  Śródmieście
Kalisza,  które  powinno  być  perłą  i  chlubą,  jest
osiedlem  czynszówek,  mieszkań  zastępczych,
gdzie jest duże skupisko ludzi, którym nie zależy
na tym mieście.

2 Łukasz Janowski 
Stowarzyszenie Rowerem do 
nowoczesności

Powinniśmy  jako  mieszkańcy  dyskutować  czy
ten  obszar  powinien  wyglądać  tak,  czy  może
jednak  włączyć  jakiś  kawałek  ulicy,  która  jest



dalej  niż  do  Wojska  Polskiego.  Uważam,  że
niekoniecznie zjawiska, które są niekorzystne się
ucinają.

3 Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Trochę jest trudno pracować na tych mapach. Ja
dosyć  dobrze  znam  miasto,  ale  trudno
rozpoznać,  które  to  są  fragmenty  miasta,  więc
fajnie  byłoby  gdyby  te  mapy  były  troszeczkę
dokładniejsze.

4 Łukasz Janowski 
Stowarzyszenie Rowerem do 
nowoczesności

Za Wojska Polskiego w stronę zakładów, których
już częściowo nie ma i tam jest pusty teren. Tam
nie  będzie  nikt  bezrobotny  na  tym terenie,  ani
nikt nie będzie czytał książek, bo tam po prostu
nikogo  nie  ma.  Ogólnie  to  jest  problem  dla
miasta, że w centrum, no to są prywatne tereny,
ale powiedzmy, że jest to jakiś teren, który daje
możliwości  do  pewnych  inwestycji.  Teren
zajezdni  –  są  to  budynki,  w  których  równie
dobrze  można  by  było  coś  zorganizować.
Czy by nie można było tego terenu powiększyć
o np. tereny zajezdni? Ponieważ to są tereny, na
których Miasto  posiada obiekty,  na które mogą
znaleźć  środki  na  np.  inkubator,  gdzie  damy
ludziom  młodym  szansę  na  to  żeby  rozkręcili
swój jakiś biznes. Na te obiekty, ponieważ one są
obiektami  starymi  i  zabytkowymi,  można
skorzystać z funduszy na termomodernizację, na
to też będą pieniądze. W związku z powyższym,
wydaje  mi  się,  że  na  chwilę  obecną,  może
popatrzmy  czy  ten  teren,  który  jest
zakropkowany,  jest  wystarczający  pod  kątem
pewnych inwestycji.

5 Krzysztof Majchrzak 
Rada Osiedla Śródmieście I

Cała Majkowska po prawej stronie i po lewej jest
wolna  praktycznie.  Nie  tylko  zajezdnia,  ale  po
prawej  stronie  masz  tereny  po  garbarni,  po
Wistilu.

6 Krzysztof Majchrzak
Rada Osiedla Śródmieście I

Natomiast,  żeby to skończyć, powiem Państwu,
że  jestem  bardzo  zadowolony  z  dzisiejszego
spotkania. Uważam, że Wasze opracowanie jest
bardzo dobre. Zgadzam się z kolegą, że można
by  było  ten  teren  przesunąć,  ale  to  jest  też
kwestia inwestowania w mieście, nie robienia już



rewitalizacji.

7 Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Czy  można  by  było  do  tego  obszaru
rewitalizacyjnego  włączyć  obszar  pomiędzy
Bernardynką, a ulicą Łódzką? To jest teren pusty,
ale to jest teren zielony. To jest teren neutralny,
ale jak zostanie zabudowany wysokimi domami,
to my się tutaj podusimy po prostu.

8 Czesława Krymarys

Rada Osiedla Rajsków

Ja bym zgłosiła budynek, który jest na rogu ulic
Łódzkiej  i  Warszawskiej,  który  jest  już  kilka  lat
pusty. Tereny na prawo od Trasy Bursztynowej.
Każdy kto przyjeżdża,  to nie widzi,  tego co jest
ładne, co powinniśmy zachwalać. To jest nasze
miasto, nasze najstarsze miasto.

Pozostałe uwagi,  opinie  i  propozycje  dotyczyły  bieżących problemów i  potrzeb jednostek
urbanistycznych  nr  1–6 oraz 10.  Tematy te nie zawierały  się  w zakresie  negocjowalnym
prowadzonych  konsultacji.  Bieżące  problemy  mieszkańców  będą  przedmiotem  kolejnych
etapów konsultacji w procesie rewitalizacji. 

Uczestnicy  spotkania  pytali  także  o  harmonogram  prac  Biura  Rewitalizacji,  terminy
przygotowania  kolejnych  konsultacji  oraz  Gminnego  Programu  Rewitalizacji.
Rekomendowano  prowadzenie  konsultacji  bezpośrednio  wśród  mieszkańców,
w poszczególnych kwartałach miasta. Zwrócono uwagę, iż na każdym etapie rewitalizacji
ważne jest prowadzanie szeroko pojętej partycypacji.

Z  uwagi  na  sugestie  uczestników  spotkania  dotyczące  czytelności  mapy  prezentującej
granice  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji,  do  niniejszego  podsumowania
załącza się pomocniczo dodatkową mapę tych obszarów z uwzględnieniem nazw głównych
ulic. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
         /.../
Artur Kijewski

Wiceprezydent Miasta Kalisza


