
Podsumowanie przebiegu punktów konsultacyjnych 
zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 6 

ustawy o  rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.  
dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.

Punkt konsultacyjny – 20 kwietnia 2017 r.

Pierwszy  punkt  konsultacyjny  został  zorganizowany  w  dniu  22.04.2017  r.  (sobota)  w  Parku
Miejskim  w pobliżu  Mostu  Teatralnego  w  godzinach  12:00-16:00.  W  organizacji  punktu
uczestniczyli  pracownicy  Biura  Rewitalizacji:  Małgorzata  Mikołajczyk  i  Marcin  Wolniak  oraz
przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji: Maciej Błachowicz – Przewodniczący Komitetu , Izabela
Rącka  –  Wiceprzewodnicząca  Komitetu  i  członkowie:   Sylwia  Antoszczyk,  Iwona  Cieślak,
Katarzyna Górcewicz, Tadeusz Skarżyński i Aleksander Szal.

Działanie to miało na celu zebranie uwag ustnych od interesariuszy (opinii, sugestii, propozycji
zmian) do projektu GPR wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie
akcji promocyjno-informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej samych konsultacji społecznych,
zachęcenie mieszkańców do  zajrzenia do dokumentu i wyrażenia opinii na jego temat. W ramach
punktu  konsultacyjnego  pracownicy  Biura  Rewitalizacji  oraz  przedstawiciele  Komitetu
Rewitalizacji  wyjaśniali  osobom,  które  odwiedziły  punkt  główne  założenia  Programu  a  także
ogólne zagadnienia związane z ideą rewitalizacji, właściwego jej pojmowania. Zwracali uwagę na
wieloaspektowość tego procesu. 

Przedstawiciele  Komitetu  Rewitalizacji,  w  celu  uatrakcyjnienia  tej  formuły,  wręczali
przechodniom za każdą udzieloną opinię dotyczącą czy to programu czy ogólnych spostrzeżeń na
temat Śródmieścia, jego potrzeb i  oczekiwanych zmian, sadzonki  bratków  ufundowane przez
kaliskie kwiaciarki. Łącznie rozdano około 50 sadzonek.

W ramach punktu konsultacyjnego rozdawano także ulotki prezentujące podstawowe informacje
na temat Programu.
 
W trakcie prowadzonych rozmów mieszkańcami najczęściej poruszali następujące kwestie:
1) brak parkingów buforowych,
2) brak wystarczającej liczby tras rowerowych,
3) niewystarczająca oferta taniego spędzania wolnego czasu dla studentów,



4) niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej,
5) konieczność poprawy czystości i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej,
6) konieczność urozmaicenia przestrzeni publicznej poprzez lokalizację małej architektury (m. in.
pomnik księcia Bolesława Pobożnego).

Dokumentacja fotograficzna:

II.

Punkt konsultacyjny – 11 maja 2017 r.

Drugi punkt konsultacyjny został zorganizowany 11 maja 2017 r. (czwartek), na kaliskim deptaku
w godzinach od 16.00 do 19.00. W miejscu rozmów z kaliszanami powstała instalacja składająca
się  z  plansz  informujących  o  głównych  celach  rewitalizacji  (wraz  z  kierunkami  działań).
W organizacji  punktu  uczestniczyli  pracownicy  Biura  Rewitalizacji:  Katarzyna  Ignasiak,  Izabela
Grześkiewicz,  Marcin  Wolniak  i  Damian  Zalewski.  Podobnie  jak  poprzednio  pracownicy  Biura
wyjaśniali  zainteresowanym  przechodniom  podstawowe  założenia  Programu,  zwracając
szczególna uwagę na cele i kierunki zaproponowanych działań rewitalizacyjnych. 



W  ramach  punktu  konsultacyjnego  rozdano  ponad  100  ulotek  prezentujących  podstawowe
informacje na temat Programu. 
Kaliszanie  wyrazili  ogólne  opinie  na  temat  tego,  co  powinno  zostać  wzięte  pod  uwagę,  przy
projektowaniu przedsięwzięć i zadań rewitalizacyjnych, w szczególności:
1) powinien zostać położony duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa w samym centrum miasta,
2)  dwie  kaliszanki,  które  są  mieszkankami  ścisłego  centrum  powiedziały,  że  wieczorami,
szczególnie  w  weekendy  boją  się  wychodzić  z  domu,  z  uwagi  na  nietrzeźwe,  agresywne
i awanturujące się osoby, które zakłócają w nocy spokój,
3)  zwiększenie patroli straży miejskiej w centrum miasta w weekendy,
4) poprawienie estetyki Głównego Rynku – mieszkańcy podkreślili, że chcieliby żeby zabytkowe
Śródmieście z rynkiem wreszcie stało się estetyczne, żeby podkreślić  walory tego miejsca,  bo
obecnie jest nieatrakcyjne i nie zachęca do tego, by tutaj przychodzić. Kilka osób wyraziło pogląd,
że należałoby wyeksponować  odkrytą niedawno przez archeologów zabytkową studnię,
5) wykorzystanie turystycznych walorów miasta,
6) poszerzenie oferty związanej ze spędzaniem wolnego czasu w przestrzeni miejskiej – większa
oferta gastronomiczno-rozrywkowa,
7)  wiele osób prosiło nie tylko o estetyczny,  ale przede wszystkim równy chodnik,  po którym
wreszcie można by komfortowo chodzić, bez ryzyka niszczenia obuwia i bez ryzyka kontuzji,
8)  nieestetyczny  deptak  –  prośba  o  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  zadania  mające  na  celu
poprawę wyglądu tego miejsca,
9) jeden kaliszanin poprosił o zlikwidowanie ławek na deptaku, ponieważ, jego zdaniem bardzo
mało osób z nich korzysta,
10)  uwzględnienie  przez  MZBM  częstszego  mycia  klatek  schodowych  w  budynkach,  którymi
administruje,
11) inne osoby podkreśliły, że GPR powinien zawierać zadania ożywiające deptak – np. animacje,
12) wydłużenie deptaka o ul. Zamkową,
13) Miasto nie powinno rozpraszać pieniędzy na wiele mniejszych zadań, a powinno skumulować
je  na  cel  realizacji  jednego,  konkretnego  dużego  zadania  co  jakiś  czas.  Mieszkańcy  chcieliby
widzieć efekt działania Miasta,
14)  należy  zastanowić  się  jak  Miasto  zamierza  zachęcić  mieszkańców  do  przyłączania  się  do
miejskiej  sieci ciepłowniczej. 

Dokumentacja fotograficzna:



Prezydent Miasta Kalisza
       / …  /

        Grzegorz Sapiński


