
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania z interesariuszami
zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących
projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Termin i miejsce
Spotkanie odbyło się w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Babina 1 w Kaliszu (początek spotkania godz. 16.30). 

Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 9 osób

Przebieg spotkanie
Spotkanie rozpoczęła  p. Izabela Grześkiewicz  witając przybyłych gości,  a następnie
udzieliła głosu p. Prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu. 

Pan  Prezydent  w  swojej  wypowiedzi  podkreślał  istotną  rolę,  jaką  pełni  dla  Miasta
Gminny Program Rewitalizacji  nakreślając strategię działań w obszarze rewitalizacji.
Następnie  zapoznał  przybyłych  na  spotkanie  mieszkańców  Kalisza  z  aktualnymi
poczynaniami Miasta dotyczącymi priorytetowej inwestycji na tym obszarze, jaką jest
przebudowa  Głównego  Rynku  oraz  ul.  Kanonickiej.  W  najbliższej  perspektywie,  bo
jeszcze w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca i prawdopodobnie rozpoczną się
roboty budowlane. Miasto będzie dążyć do tego, aby przebudowa Głównego Rynku
zakończyła  się  przed  otwarciem  przyszłorocznego  sezonu  ogródków
gastronomicznych.

Pan  Prezydent  wspomniał  też  o  możliwościach,  jakie  niesie  dla  Miasta  rządowy
program Polski  Ład i  o planowanym jego wykorzystaniu.  Miasto złożyło już wniosek
o dofinansowanie w ramach tego programu na przebudowę Głównego Rynku i ulicy
Kanonickiej.  Wartość  inwestycji  opiewa  na  20  mln.  złotych,  a  maksymalny  poziom
dofinansowania wynosi 90%. Ponieważ środki na tą inwestycję są już zabezpieczone w
budżecie Miasta Kalisza, uzyskanie dofinansowania uwolni kwotę 18 mln złotych, która
może zostać przeznaczona na inne potrzebne dla miasta inwestycje.

Pan Prezydent podkreślił wagę działań inwestycyjnych, które są mocnym impulsem do
zmiany ważnych przestrzeni publicznych i ich postrzegania przez mieszkańców, a które
wraz z towarzyszącymi działaniami społecznymi przyciągają mieszkańców do centrum
miasta,  czego  dobrym  przykładem  są  odnowione  Planty  Miejskie,  które  po
przebudowie  są  chętnie  odwiedzane  przez  osoby  wcześniej  niekorzystające  z  tej
przestrzeni. 

Uczestnicy konsultacji mieli też możliwość zadania pytań p. Prezydentowi. 

Pytanie  od  p.  Izabeli  Grześkiewicz dotyczyło  etapu  realizacji  przebudowy  Nowego
Rynku. 



W odpowiedzi.  p. Prezydent Krystian Kinastowski poinformował, że projekt dotyczący
przebudowy Nowego Rynku jest w trakcie realizacji. Pani konserwator Beata Matusiak,
określiła już swoje wytyczne dotyczące szczegółów projektu. Rozważana jest możliwość
budowy w tym miejscu parkingu podziemnego. Pani konserwator dopuściła w pewnym
zakresie zabudowę na Nowym Rynku, co jest dla nas szczególnie istotne, aby można
było  zachować  w  tym  miejscu  określone  formy  aktywności  mieszkańców   oraz
organizować  wydarzenia  miejskie,  np.  koncerty,  targi,  wystawy,  warsztaty  a  także
handel okolicznościowy. Konserwator zakwestionowała natomiast proponowaną przez
autora zwycięskiej koncepcji konkursowej asfaltową nawierzchnię płyty Rynku. Zamiast
tego mają  zostać zastosowane tradycyjne  kamienne płyty.  Mamy nadzieję,  że  i  ta
inwestycja  na przestrzeni  najbliższych  dwóch  lat  uzyska  dofinansowania  w  ramach
Programu Polski Ład.  

Pytanie  od  p.  Łukasza  Janowskiego dotyczyło  ostatecznego  wyboru,  spośród
wcześniej zaprezentowanych koncepcji, sposobu oświetlenia Głównego Rynku.

W odpowiedzi.  p. Prezydent Krystian Kinastowski wyjaśnił, że prezentowane koncepcje
oprócz barwy światła miały na celu wypracowanie określonej formy opraw i lamp, aby
w  odpowiedni  sposób   podświetlić  i  zaprezentować  walory  zabytkowych  pierzei
budynków  i  aby  dostosować  odpowiednie  natężenie  oświetlenia  do  potrzeb
projektowanych  przestrzeni.  Oprawy  i  lampy  oświetleniowe,  które  pojawią  się  na
Głównym  Rynku  zostały  specjalnie  zaprojektowane  dla  naszego  Miasta,  na  bazie
dostępnych  na  rynku  urządzeń.  W  projekcie  przebudowy  ujęte  zostały  również
możliwości aranżacji świetlnych zaprezentowanych w koncepcji firmy DL Studio.

Pytanie od p. Aleksandra Szala dotyczyło możliwości wprowadzenia na ul. Zamkowej, w
miejscu  gdzie  jest  zakaz  parkowania,  strefy  z  czasową  krótkotrwałą  możliwością
postoju na potrzeby mieszkańców okolicznych budynków.

W odpowiedzi. p. Prezydent Krystian Kinastowski poinformował, że ten problem jest mu
znany  i  aktualnie  trwają  ustalenia  z  Zarządem  Dróg  Miejskich  w  Kaliszu  nad
możliwościami rozwiązania tej kwestii. 

W  kolejnej  części  spotkania  p.  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji
przedstawiła  prezentację  dotyczącą  proponowanych  zmian  wprowadzanych  do
Gminnego Programu Rewitalizacji  (Prezentacja pt. „Konsultacje społeczne Gminnego
Programu  Rewitalizacji  Miasta  Kalisza  –  projekt  zmiany”  stanowi  załącznik  do
niniejszego sprawozdania). 

Po zapoznaniu się z założeniami zmian do GPR uczestnicy spotkania konsultacyjnego
nie zgłosili uwag do dokumentu. 

Spotkanie zakończyła  p.  Izabela Grześkiewicz dziękując zebranym za przybycie na
spotkanie. 

  
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

/…/ 
Mateusz Podsadny 

Wiceprezydent Miasta Kalisza 


