Rewitalizacja
Gmina Chełmek
RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA
warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych
Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022.
1. Podstawowe informacje o spotkaniu
Warsztat konsultacyjny, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały
TYTUŁ/TEMAT
Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu
spotkania
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
W ramach
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
projektu
Data spotkania 20/11/2018 godz. 11.00-13.00
Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Miejsce
spotkania
przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.
Uczestnicy/ki
Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy gminy Chełmek
Moderatorka
Lidia Klimas, ekspert ds. partycypacji i konsultacji społecznych
 Przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji.
 Przedstawiciele Samorządu Gminy (radni).
 Przedstawiciele działających lokalnie instytucji, w tym: Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
Inne obecne
 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku - pracownicy Urzędu
osoby
Miejskiego odpowiedzialni za koordynację prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji oraz naczelnik wydziału inwestycji,
odpowiadający za realizację gminnych inwestycji.
 Mieszkańcy.
Lista uczestników stanowi załącznik do raportu
1) Zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu
Cele
Rewitalizacji Gminy Chełmek wraz z uzasadnieniem.
2) Wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów GPR.
Metoda
Prezentacja, zajęcia warsztatowe, dyskusja moderowana.
Autor/ka
Lidia Klimas
raportu

2. Przebieg spotkania
Otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy Chełmek w ramach prac związanych z aktualizacją Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Warsztat konsultacyjny, dotyczył konsultacji społecznych Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku
w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022 (aktualizacja trzecia).

Podczas warsztatu konsultacyjnego zastosowane zostały różne metody prowadzenia spotkania:
prezentacja i dyskusja moderowana. Istotną częścią spotkania były zajęcia prowadzone metodą
warsztatową pracy w małych grupach.
W pierwszej części spotkania:
 Zostały zaprezentowane / przypomniane kluczowe definicje związane z rewitalizacją, wynikające z
Ustawy o rewitalizacji.
 Przedstawiona/przypomniana została struktura i kluczowe założenia Gminnego Programu
Rewitalizacji (w formie prezentacji Power Point i prezentacji części dokumentu).
 Przedstawiono informacje o stanie realizacji GPR w zakresie przedsięwzięć podstawowych
uwzględnionych w
Gminnym Programie Rewitalizacji oraz wybranych przedsięwzięć
uzupełniających.
 Przedstawiono kluczowe założenia związane z trzecią aktualizacją GPR (wynikające z treści
konsultowanej uchwały), dotyczące: usunięcia z listy przedsięwzięć podstawowych niektórych
przedsięwzięć czy zawartych w nich projektów, lub ich zakresu (w konsekwencji też w innych
miejscach GPR: np. budżet, harmonogram, czy mapy).
W drugiej części uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, które analizowały projekt uchwały oraz
określały potrzeby Gminy w kontekście zrealizowanych już projektów rewitalizacyjnych
i zatwierdzonych do realizacji.
 Każda z grup otrzymała opis zmian, będących proponowanym do wprowadzenia elementem
Gminnego Programu Rewitalizacji. Zadaniem pracujących w grupach, było zapoznanie się z treścią
i wniesienie ewentualnych wniosków/uwag do zapisów.
 W grupach uczestnicy spotkania zastanawiali się nad innymi potrzebami innymi pomysłami,
które mogą stanowić źródło i wsparcie pozytywnych zmian w mieście.
 Dodatkowo mieszkańcy dyskutując założenia przedsięwzięcia, zdefiniowali dodatkowe postulaty
i wnioski, związane z zidentyfikowanymi potrzebami w mieście i na terenach wiejskich Gminy
Chełmek – zostały one zaprezentowane na końcu protokołu,
 Poszczególne grupy zaprezentowały efekty swoich prac, które zostały uwzględnione w poniższym
zestawieniu.
3. Wnioski/uwagi do aktualizowanego po raz trzeci Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Chełmek na lata 2016-2022 zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 20 listopada 2018r.
Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag do konsultowanego dokumentu Uchwały wraz
z załącznikami.
4. Dodatkowe wnioski / rekomendacje mieszkańców, związane z potrzebami mieszkańców
obszarów rewitalizacji i całej gminy
1) Podczas spotkania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność realizacji inwestycji związanej
z utworzeniem ścieżek pieszo-rowerowych opisanych w przedsięwzięciu uzupełniającym
zatwierdzonego GPR pod nr 17 (PU.17), łączących między innymi Chełmek i Libiąż
2) Zwrócono również uwagę na znaczenie dla mieszkańców projektu pn. CZTERY STAWY. związanego
z rekultywacją stawów (przedsięwzięcie uzupełniające opisane w zatwierdzonym GPR pod nr 5
(PU.5)), w tym na konieczność zadbania o zaplecze rekreacyjne.
3) Pomimo planowanego usunięcia części zakresu przedsięwzięcia podstawowego nr 3 (zmieniany
przedmiotową uchwałą), mieszkańcy podkreślili istotność wykonania zadaszenia trybun
na Stadionie Klubu Sportowego w Bobrku.
4) Poproszono o wykonanie utwardzenia na ul. Nowowiejskiej.
5) Obszar miasta Chełmka – Nowopole: zaproponowano rozbudowę placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną oraz zainstalowanie tam monitoringu.

6) Podniesiono konieczność wykonania chodnika obok sklepu „Biedronka”, od strony ulicy Tetmajera,
oraz ścieżki od ul. Tetmajera do ul. Broniewskiego.
7) Zgłoszono konieczność wykonania kanalizacji na placu zabaw przy ul. Staffa (w czasie opadów
i w ich efekcie, powierzchnia placu zabaw zalega pod wodą).
8) Mieszkańcy wyrazili również swoje zastrzeżenia („mieszkańcy Chełmka protestują”) w kontekście
informacji o planach utworzenia przetwórni plastików / wysypiska (na terenie byłej jednostki
wojskowej w Bobrku).
9) Postulowano o podniesienie standardów bezpieczeństwa m.in. w rejonie Domu Ludowego
przy Nadwiślańskiej w Bobrku, m.in. poprzez monitoring, częste kontrole policji, zwiększenie
punktów świetlnych.
10) Zgłoszono też dodatkowo kwestię podjęcia działań w zakresie oświetlenia poprawiającego
bezpieczeństwo w Bobrku, wskazując kluczowe miejsca: rejon szkoły, klubu sportowego - stadionu,
i przestrzeni spotkań na ul. Długiej: monitoring, oświetlenie i doświetlenie istotnych miejsc
(oświetlenie ul. Krakowskiej od ul. Parkowej w stronę kościoła)
11) Zgłoszono konieczność poprawy funkcjonalności użytkowej Domu Ludowego w Bobrku poprzez
jego rozbudowę. Rozbudowa miałaby na celu utworzenie dodatkowych niedużych sal do
prowadzenia zajęć warsztatowych – prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla społeczności lokalnej.
12) Dodatkowo zgłoszono potrzebę remontu drogi wjazdowej do szkoły w Bobrku (wjazd od strony
Nadwiślańskiej).
13) Zgłoszono konieczność wymiany kotłowni w szkole w Bobrku.
14) Poruszono kwestię związaną z wymianą pieca do przygotowywania posiłków w szkole nr 2
w Chełmku.
15) Zaproponowano utworzenie mariny na rzece Przemsza wraz z infrastrukturą dla podniesienia
walorów turystycznych Dolnej Przemszy i Górnej Wisły.
16) Zgłoszono propozycję związaną z zagospodarowaniem Kamieniołomu na wzgórzu Skała, które
miałoby umożliwić m.in. organizowanie imprez (np. „Światło i dźwięk”), umiejscowienie lodowiska
w sezonie zimowym, czy innych atrakcji turystycznych.
17) Zaproponowano opracowanie koncepcji i wykonanie kompleksu widokowo-rekreacyjnego na
Skałce z: kopcem widokowym, ścieżkami rowerowymi, trasami saneczkowymi, skate-parkiem,
opatrzonych monitoringiem.
18) Podniesiono propozycję wykonania ścieżek rowerowych łączących „wały Wisły”, poprzez Bobrek,
Gorzów, Stare Miasto przy Przemszy, do ul. Jaworznickiej.
19) Zgłoszono propozycję zmodernizowania i rozszerzenia o nowe atrakcje i urządzenia zabawowe
placu zabaw r ul. Rzecznej, Os. Leśnym i na ul. Mickiewicza.
20) Zaproponowano modernizację i przebudowę dróg: ul. Rzecznej, ul. Na Skałce, ul. Krzywoustego,
Zygmunta Starego, (dotyczy także chodnika od zejścia z placu zabaw do przecznicy – ul. Wandy).
21) Zgłoszono konieczność wykonania bezpiecznego przejścia ze Szkoły nr 1 w Chełmku do ul. Leśnej.
22) Postulowano wykonanie chodników na tzw. „Starym Mieście” w związku z potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, udających się do szkół na terenie miasta i innych miejscowości.
23) Zagospodarowanie Domu Ludowego na Starym Mieście (w celu uatrakcyjnienia miejsca dla
młodzieży).
Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Chełmek zostali poinformowani, iż będą mogli zgłaszać uwagi
również na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 17.00 oraz
pisemnie/mailowo/osobiście do 12 grudnia 2018 r.

Załączniki
1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Chełmku)
2) Prezentacja ze spotkania

