Rewitalizacja
Gmina Chełmek

RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA
warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych
Projektu Uchwały Rady Gminy Chełmek w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020.

1. Podstawowe informacje o spotkaniu
Warsztat konsultacyjny, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały
TYTUŁ/TEMAT
Rady Gminy Chełmek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
spotkania
dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020.
W ramach
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2020
projektu
Data spotkania 10/01/2017 godz.0 15.00-17.30
Miejsce
Urząd Gminy Chełmek, Sala obrad Rady Miejskiej
spotkania
Uczestnicy/ki
Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy gminy Chełmek
Ekspert FRDL MISTiA ds. konsultacji społecznych: Katarzyna TadeusiakModerator/ka
Jeznach
 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku- pracownice Urzędu
Inne obecne
Miejskiego, odpowiedzialny za koordynację prac nad Gminnym
osoby
Programem
 Mieszkańcy ( lista uczestników w załączniku)
1) Zapoznanie uczestników spotkania z treścią Gminnego Programu
Cele
Rewitalizacji.
2) Zebranie od uczestników propozycji zmian do zapisów GPR.
Metoda
Prezentacja, zajęcia warsztatowe, dyskusja moderowana.
Autor/ka
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
raportu

2. Przebieg spotkania
Kolejne otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy Chełmek w ramach prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji, dotyczyło konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Miejskiej
Chełmek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 20162020.
Podczas warsztatu konsultacyjnego zastosowane zostały różne metody prowadzenia spotkania:
prezentacja i dyskusja moderowana, ale dominującą część spotkania wypełniły zajęcia prowadzone
metodą warsztatową pracy w małych grupach tematycznych.
W pierwszej części spotkania została przedstawiona struktura i kluczowe założenia Gminnego
Programu Rewitalizacji (w formie prezentacji Power Point i prezentacji części dokumentu).

W drugiej części uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup według niżej wymienionych tematów –
tytułów przedsięwzięć podstawowych wpisanych do GPR:
1. CHEŁMEK – odNowa
NOWE PRZESTRZENIE AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU, SZCZEGÓLNIE
DLA SENIORÓW, DZIECI I RODZIN Z DZIEĆMI
2. PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W CHEŁMKU WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGÓW
W SYSTEMIE „PARKUJ I JEDŹ"
Stacja (muzealna) Fabryka i Przystanek młodych
3. POTRZEBNA odnowa
Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek
4. "Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku"
Centrum zostanie stworzone w oparciu o istniejący na Wzgórzu Skała kamieniołom, który jest
jednym z obiektów na polskiej liście GEOSITES.
Każda z grup otrzymała opis jednego (każda innego) przedsięwzięcia podstawowego, będącego
elementem Gminnego Programu Rewitalizacji. Zadaniem pracujących w grupach, było zapoznanie
się z treścią i wniesienie ewentualnych wniosków/uwag do zapisów.

WNIOSKI/UWAGI DO OPISÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016-2020
Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 10 stycznia 2017r.

Nr uwagi
Uwaga nr 1

Część dokumentu,
do którego odnosi się uwaga
(numer strony dokumentu,
nazwa sekcji)
Strona 100 opis przedsięwzięcia
przy informacji o dźwigu
platformowym wiersz 18-ty

Treść uwagi/opinii/propozycji

Uzasadnienie uwagi

Dopisać możliwość zaprojektowania odpowiednio
długiej pochylni o małym kącie nachylenia, tak aby był
możliwy wjazd osoby na wózku lub z wózkiem dziecięcym
na peron.

Należy zapewnić dostępy na peron dla osób z
niepełnosprawnością ruchową, z wózkami i na wózkach
inwalidzkich. Obecnie jest to niemożliwe.
Rozwiązanie z pochylnią (kiedyś stosowane w Chełmku
jest oczekiwane przez starszych mieszkańców gdyż
sprawdziło się przez lata, a winda nie powinna być
jedynym rozwiązaniem dostępu do peronów i budynku
dworca).
Proponuje się też odbudować ścieżkę która istniała po
starej trasie.
Aktualnie poziom wysokości peronów względem stopni
przy wejściach do wagonów, na stacji |Chełmek
Fabryka, jest znacząco niższy niż nowo budowanych
peronów na dworcach (po remontach), więc wejście do
pociągu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe dla
starszych osób i małych dzieci, osób z wózkami oraz
pakunkami.
To bardzo aktywna organizacja działająca na terenie
całej gminy, stanowi istotny potencjał w działaniach na
rzecz społeczności lokalnej.
Problem bezpieczeństwa dotyczy wielu miejsc w gminie
więc projekt powinien być- realizowany na całym jej
terenie.

Uwaga nr 2

Strona 100 opis przedsięwzięcia

Informacje dotyczące peronów ograniczone są do zapisu
„Wykonanie zewnętrznego podestu i schodów
prowadzących na peron”- Dopisać konieczność
podwyższenia samego poziomu peronów.

Uwaga nr 3

Strona 36 TABELA Potencjały
obszaru rewitalizacji dopisać
należy do tabeli
Str. 87 przedsięwzięcie
BEZPIECZNY PIESZY
Przedsięwzięcia mające na

Trzeba wymienić wśród organizacji działających w gminie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z
siedzibą przy ul. Topolowa 6 w Chełmku.
Tym działaniem powinna być objęta cała Gmina.

Uwaga nr 4

Uwaga nr 5

celu podniesienie
bezpieczeństwa pieszych,
poprzez poprawę jakości
infrastruktury drogowej w
gminie.
Strona 100 wiersz 9

Uwaga nr 6

Strona 93 sekcja 2-Dom Seniora
w Chełmku

Uwaga nr 7

Str. 79 pozycja 2 –
przedsięwzięcie MOKSIR
odNOWA

Uwaga nr 8

Str.106 Przestrzeń spotkań i
rekreacji w Bobrku
Str.106 Przestrzeń spotkań i
rekreacji w Bobrku

Uwaga nr 9

Uwaga nr 10

Strona 81

Zmiana z ul. Kolejowej na ul. Piastowską
Usunąć należy z opisu opinię o niskiej jakości
działalności zapisaną cyt. ”… działalność tam
prowadzona jest jednak nieskoordynowana, a
oferowanych form działalności nie charakteryzuje
wysoka jakość.”
Dopisanie do listy:
 plenerowe wycieczki w tym, rowerowe, kajakowe
 wyjazdowe koncerty
 rozszerzenie kanałów informowania mieszkańców
o ofercie ( plakaty)
Dopisać w zakresie prac:
Budowa parkingu przy boisku sportowym.
Dopisanie : „Zatrudnienie osoby na miejscu (przez
MOKSiR) która będzie realizowała program wychodzący
naprzeciw zapotrzebowania mieszkańców”.
Zamiana nazwy z Ludzie Syreny na nazwę
skoncentrowaną na określeniu buczek, np. „BUCZEK
FABRYCZNY - hejnał Chełmka”

Stacja Chełmek Fabryka znajduje się przy
ulicy Piastowskiej a nie Kolejowej
Brak zgody przedstawicieli seniorów na niską ocenę
jakości obecnie prowadzonej działalności.

To są działania planowane i realizowane przez MOKSiR
więc stanowić powinny część oferty.

Brak aktualnie miejsc parkingowych dla uczestników
zajęć i ich rodzin.
W GPR brak informacji w zakresie zgłaszanej przez
mieszkańców potrzeby zwiększenia dostępu do
integrującej i aktywizującej mieszkańców oferty czasu
wolnego w Domu Ludowym w Bobrku.
Obecni na spotkaniu konsultacyjnym byli zgodni że
nazwa „Ludzie Syreny” kojarzy się albo z syrenami
(legendarnymi postaciami z mitologii greckiej) albo
z syreną alarmową która informuje o awarii lub innym
niebezpieczeństwie. Oba skojarzenia są źle kojarzone.
Natomiast buczek funkcjonuje w świadomości
mieszkańców jako dźwięk pozytywny i wspomnienie

dzieciństwa, jest mile kojarzony z okresem prosperity
miasta.
Uwaga nr 11

Cały dokument

Uwaga nr 12

Strona 37

Uwaga nr 13

Strona 37 tabela SFERA
GOSPODARCZA

Uwaga nr 14

Przedsięwzięcie:
Chełmek – odNowa
Nowe przestrzenie aktywności i
integracji społecznej w Chełmku,
szczególnie dla seniorów, dzieci i
rodzin z dziećmi
Projekt:
DOM SENIORA W CHEŁMKU – str.
94 (Zakres inwestycji)

Zamienić w całym dokumencie słowo DESTYNACJA
na słowo MIEJSCE
Dopisać do Tabeli w miejscu gdzie jest już z zapis cyt.:
”Przez gminę przebiega także szlak wodny tzw. droga
wodna Górnej Wisły” ( należy
Dopisać) oraz Szlak wodny Przemszy.
Zamienić tekst: „Dysponowanie potencjalnymi terenami
pod inwestycje; potencjał wolnych terenów po PZPS
„Chełmek” (ok. 2/3 z 27 ha) i obiektów” przemysłowych
(powierzchnie produkcyjne, usługowe i magazynowe)”
na „Dysponowanie potencjalnymi terenami pod
inwestycje około 12 ha (obecnie Krakowska
specjalna strefa ekonomiczna- podstrefa Chełmek)
wolne tereny obok istniejącej strefy przemysłowej.
Teren postindustrialny po PZPS „Chełmek” jest już
aktualnie zagospodarowany w około 2/3. Zostały
też przebudowane drogi dojazdowe do tego terenu.”
Dodanie do zakresu inwestycji:
 dobudowania pochylni przy Domu Seniora

Postulat nieużywania obcych słów.
Pominięto ważny zasób przyrodniczy.

To najnowsze i precyzyjne informacje o tym miejscu
zgłoszone przez pracowników urzędu.

Działanie istotne, ze względu na fakt, że wśród seniorów
znajdują się osoby o specjalnych potrzebach
(niepełnosprawność), powoduje to konieczność
stworzenia łatwego dostępu do budynku osobom na
wózkach inwalidzkich lub o kulach

Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi:
Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Chełmek będą mogli zgłaszać uwagi również na kolejnym
spotkaniu konsultacyjnym w dniu 17 stycznia 2017 r.
Załączniki
1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Chełmku)
2) Prezentacja ze spotkania

