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Raport ze spotkania konsultacyjnego 
 z mieszkańcami Gminy Chełmek 

 
1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

KONSULTACJE SPOŁECZNE WYZNACZONEGO WSTĘPNIE 
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI dla GMINY 
CHEŁMEK 
 

Data spotkania  19 lipca 2016 

Miejsce 
spotkania  

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac 
Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek 

Uczestnicy/ki Mieszkańcy gminy Chełmek – interesariusze procesu 
rewitalizacji 

Moderatorka  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 
Inne obecne 
osoby 

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

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

i planowania przestrzennego 
 

Cele 1. Przedstawienie przez ekspertów MISTiA propozycji 
rozmieszczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na 
mapach w skali 1:5000 

2. Zebranie opinii dotyczących wskazanego przez ekspertów 
obszaru, 

3. Wstępna analiza problemów dla obszaru rewitalizacji  
Metoda  Warsztat z mieszkańcami gminy 
Autorka  Katarzyna Tadeusiak-Jeznach  

 
4. Przebieg spotkania:  

Warsztat z mieszkańcami Gminy miał miejsce przed południem w budynku Domu 
Kultury w Chełmku, przy Placu Kilińskiego i  trwał 3 godziny. Spotkanie jak zwykle 
rozpoczęte zostało  wprowadzeniem do tematyki i opisem aktualnego etapu na jakim 
znajduje się przygotowywany dokument. Omówiony został też przebieg całego 
procesu przygotowywania programu rewitalizacji, a także partycypacja mieszkańców 
w tym procesie (moderatorka spotkania - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach ekspertka 
MISTiA ds. partycypacji społecznej). Dalsza część spotkania składała się z: 
I. Prezentacji urbanisty (dr inż. arch. Tadeusza Kmiecia) i zebrania uwag do 

wskazanych przez eksperta obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. 
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II. Dyskusji na temat wstępnych, kluczowych problemów dotyczących obszaru 
rewitalizacji. Dodatkowo mieszkańcy wskazali co w ich opinii byłoby potrzebne, 
jakie problemy i jakie ich rozwiązania należałoby brać pod uwagę.  
 

5. Zebrane informacje 

 
Nie zgłaszano uwag do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. 
Lista problemów do rozwiązania i pomysłów przedsięwzięć rewitalizacyjnych jako 
proponowanych sposobów ich rozwiązania: 
 
Problemy zgłoszone przez mieszkańców Gminy Chełmek: 
 
1. Starzenie się społeczności gminy. 
2. Niedostateczna ilość szlaków komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami – 

podobszarami rewitalizacji. 
3. Problem komunikacyjny oraz zachowania bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu 

ulicznym (w kontekście podobszaru rewitalizacji). 
4. Brak dostępu, dla dużej grupy mieszkańców gminy, do obiektów sportowych 

umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego(w kontekście podobszaru 
rewitalizacji). 

5. Zaniedbana, nieestetyczna część miasta, niski komfort osób korzystających 
z transportu kolejowego. 

6. Niska aktywność mieszkańców sołectwa Bobrek. 
7. Brak miejsc publicznych umożliwiających wspólne spędzania czasu wolnego 

i integrację mieszkańców w sołectwie Gorzów. 
8. Nieestetyczna i niefunkcjonalna infrastruktura stacji kolejowej w Gorzowie. 
9. Brak lokalnych atrakcji turystycznych i akcji promujących miasto. 
10. Słaba integracja mieszkańców gminy. Niska identyfikacja młodzieży z miastem 

i jego tradycjami. 
11. Brak oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży z terenów obszaru 

rewitalizacji. 
12. Potrzeba estetyzacji przestrzeni publicznych w gminie, brak atrakcyjnych miejsc 

publicznych.  
 
W toku dyskusji, jako wstępne pomysły rozwiązania wymienionych 
problemów mieszkańcy wskazali m. in.:  
  
1. Stworzenie Spółdzielni Socjalnej – zajmującej się usługami opiekuńczymi 

i pielęgnacyjnymi, rehabilitacyjnymi dla osób starszych. 
2. Ścieżka rowerowa/szlak rowerowy leśny, łączący podobszary rewitalizacji 

w Chełmku, Gorzowie i Bobrku. 
3. Ścieżka rowerowa/szlak rowerowy z Chełmka do Libiąża przy ul. Krakowskiej. 
4. Remont istniejącej bazy sportowej. Lepsze zagospodarowanie obiektów 

i wyposażenie w sprzęt oraz animatora sportu. 
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5. Przebudowa dworca w Chełmku i jego otoczenia.  
6. Przygotowanie infrastruktury sportowo -rekreacyjnej w sołectwie Bobrek. 
7. Zagospodarowanie terenu pomiędzy kościołem i szkołą w Gorzowie. Przebudowa 

budynku Domu Ludowego jako potencjalnego miejsca spotkań. 
8. Remont stacji kolejowej w Gorzowie oraz terenu wokół stacji (parking). 
9. Stworzenie miejsca odtwarzającego historię miasta na tle rozwoju przemysłu 

obuwniczego i tradycji rzemiosła lokalnego - inicjatywa pod hasłem „Pod herbem 
Ciżemki”. Czerpanie z tradycji umożliwi też utworzenie nowych miejsc pracy. 
„ Szlakiem Baty” - ścieżka edukacyjna w mieście. 

10. Przedsięwzięcie „Dziś o wczoraj dla jutra”- utworzenie centrum integracyjnego, 
które będzie skupiało lokalną społeczność wokół tradycji, historii i kultury. 

11. Mobilne ścianki graffiti, jako oferta dla młodzieży. 
12. Rewitalizacja miasta Chełmek – ETAP II Stworzenie atrakcyjnych miejsc 

publicznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, zaspokojenie 
potrzeb społecznych – integracja mieszkańców. 

 
6. Załączniki 

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


