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Raport z II spotkania konsultacyjnego 
 z mieszkańcami Gminy Chełmek 

 
1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

KONSULTACJE SPŁECZNE WYZNACZONEGO WSTĘPNIE OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI dla GMINY CHEŁMEK 

Data spotkania  16 sierpnia 2016 

Miejsce 
spotkania  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac 
Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek oraz miasto Chełmek - wybrane 
miejsca spaceru studyjnego. 

Uczestnicy/ki Mieszkańcy gminy Chełmek – interesariusze procesu 
rewitalizacji 

Moderatorka  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 
Inne obecne 
osoby 

Przedstawiciele Urzędu Gminy Chełmek – 2 osoby, 
i przedstawiciele MISTiA : 
 Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - ekspertka MISTiA ds. 

partycypacji społecznej 
 dr inż. arch. Tadeusz Kmieć ekspert MISTiA ds. urbanistyki 

i planowania przestrzennego 
Cele  Zaprezentowanie założeń Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
rewitalizacji na terenie Gminy Chełmek - propozycji granic 
obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zaproponowanych w 
oparciu o analizę ekspercką  

 Debata mieszkańców na temat propozycji obszarów - 
zgłaszanie uwag i rekomendacji mieszkańców 
do proponowanych obszarów 

Metoda  Spotkanie z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji 
z wykorzystaniem mapy, połączone ze spacerem studyjnym 

Autorka  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach  
 
2. Przebieg spotkania:  

Warsztat z mieszkańcami Chełmka miał miejsce przed południem w budynku Domu 
Kultury w Chełmku, trwał 3 godziny od 12.00 do 15.00. na początku spotkania 
omówiony został przebieg całego procesu przygotowywania programu rewitalizacji. 
Dalsza część spotkania składała się z: 

I. Prezentacji dr inż. arch. Tadeusza Kmiecia eksperta MISTiA ds. urbanistyki 
i planowania przestrzennego i zebrania uwag do wskazanych przez eksperta 
obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. 

II. Spaceru badawczego/studyjnego mającego na celu weryfikację w przestrzeni  
katalogu przedsięwzięć, których realizacja została zaproponowana przez 
mieszkańców, jako odpowiedź na lokalne problemy (moderatorka - Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach - ekspertka MISTiA ds. partycypacji społecznej). 

 Dzięki tej metodzie pracy z mieszkańcami można: 
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a) Zweryfikować w terenie, na ile nowe pomysły na  projektowanie przestrzeni 
publicznej pokrywają się z opisami sytuacji przedstawianymi przez mieszkańców 
– uczestników spotkań. 

b) Spacery  studyjne pozwalają uchwycić wrażliwe wymiary życia społecznego, 
nie zawsze dostrzegane i wymieniane w czasie spotkań. 

c) To rodzaj obserwacji, w ramach której osoby nie będące projektantami, stają się 
nimi - są ekspertami oceniającymi rozwiązania z których korzystają na co dzień.  

d)  Rozmowa w czasie spaceru umożliwia ZBIERANIE UWAG USTNYCH i innych 
INDYWIDUALNYCH OPINII osób najbardziej zaangażowanych. 
 

3. Zebrane informacje 

 
Nie zgłaszano uwag do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Większość czasu 
poświęcona została na spacer studyjny. Uczestnicy poruszali się pieszo, a w dalsze 
części miasta samochodami.  
 
Odwiedzanymi miejscami były: 

a) Budynek szkoły przy ul. Krakowskiej 18  (aktualnie zamykanego Powiatowego 
Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku), który jest 
niezaprzeczalnie bogatym zasobem lokalowym dla planowanych w mieście 
przedsięwzięć. Budynek jest w dobrym stanie technicznym i może pełnić  
(zdaniem uczestników spaceru) wiele innych funkcji, nie tylko edukacyjne.  Jedną 
z nich jest ośrodek opieki dziennej i pobytu czasowego dla osób starszych (typu 
hotelowego) oraz spółdzielnia socjalna - podmiot prowadzący ten ośrodek oraz 
szerszą działalność z zakresu ekonomii społecznej.  
  

b) Biblioteka publiczna mieści się w budynku, który powstał w czasie II wojny 
światowej jako budynek mieszkalny dla oficerów niemieckich, wzorowany na stylu 
bawarskim. Jest w dobrym stanie, jednak zasoby biblioteki oraz  plany rozwoju tej 
placówki powiązane są ze zmianą miejsca na większe. W tym momencie obiekt ten 
pozostanie do zagospodarowania przez organizacje pozarządowe, przyjmując 
nowe funkcje, co stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. 

 
c) Budynek po przedszkolu wraz z placem za urzędem miasta (plac jest rezultatem 

1 etapu rewitalizacji). Budynek jest związany z charakterem przestrzeni publicznej 
placu i po remoncie pełnić będzie nowe funkcje w miejskiej przestrzeni. Razem 
z placem służyć będzie integracji mieszkańców stanowiąc nowe centrum miasta.  
Nie zapadła decyzja jaka to będzie adaptacja choć istnieją plany zlokalizowania 
tam biblioteki z częścią kawiarnianą, szkoleniową i przeznaczoną na spotkania 
mieszkańców.  

 
d) Stacja kolejowa jest ciekawym obiektem i w opinii wielu mieszkańców powinna stać 

się wrotami do miasta i jego wizytówką, dlatego jednym z najtrafniejszych pomysłów 
jest włączenie do funkcji transportowej tego miejsca stałej ekspozycji dotyczącej 
tradycji miasta. Konieczny jest remont peronów (ich podniesienie) oraz remont 
budynku stacyjki. 
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e) Inny punkt miasta - Kolonia Fabryczna, planowany jest w przyszłości jako element 
ścieżki edukacyjnej, przedstawiającej ideę uprzemysłowienia miasta realizowaną 
przez braci Bata w okresie międzywojennym.  

 
Cyt.:„Co prawda dziś już nie istnieją budynki fabryczne zakładów Baty, jednak w tkance 
miasta wciąż jeszcze zachowało się wiele elementów tego przemyślanego i genialnego 
zarazem projektu”. Aktualnie miasto Chełmek posiada wiele elementów zachowanych 
z modernistycznego projektu idealnego miasta przemysłowego według idei Jana 
i Tomasza Batów (czeskich przedsiębiorców od 1929 r. w Chełmku).  
Dzielnica mieszkalna tzw. KOLONIA FABRYCZNA (częściowo zachowana w Chełmku)  
oddzielona jest od dzielnicy fabrycznej lasem/parkiem cyt.”… miała zapewnić komfort 
wypoczynku po pracy, podobnie jak nowoczesne, wyposażone w prąd i bieżącą wodę, 
mieszkania w niewielkich domach z ogródkami.”” Pomiędzy poszczególnymi domami, 
których architektura była bardzo prosta w formie (ceglane prostopadłościany o płaskich 
dachach z kamiennym fundamentem), nie zezwalano na budowanie ogrodzeń. Chełmek 
stworzyła para czeskich architektów Franciszek Lydie Gahura (František Lydie Gahura) 
i Mirosław Drofa (Miroslav Drofa). (autorka: Joanna Nowostawska-Gyalókay, maj 2015). 
 
UWAGI DODATKOWE - Waldemar Rudyk, dyrektor Chełmeckiego Ośrodka Kultury był  
tego dnia  przewodnikiem po obiektach architektury modernistycznej z czasów Baty 
i jest osobą niezwykle związaną z miastem i tradycjami. Pokazuje miasto architektom 
i widzi potencjał w tradycji przemysłowej lat międzywojennych jako zasób 
do wykorzystania w działaniach rewitalizacyjnych - wzmacniających więź młodych 
mieszkańców z miastem. Ideą Baty było ukształtowanie pracownika – cyt.: „nowego 
człowieka lojalnego wobec pracodawcy, który jednak rozwija się i korzysta 
z dobrodziejstw swojego zakładu pracy” – widzimy, że nawiązuje do współczesnej  
(postindustrialnej) koncepcji środowiska pracy work/life balance. Tym bardziej jest to 
interesujące i godna upowszechnienia (przypis moderatorki).  

 
Załącznik: Zał. Nr 1- Lista uczestników spotkania w posiadaniu UG. 


