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
TYTUŁ/TEMAT
Uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego
spotkania
Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
W ramach
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022
projektu
Data spotkania 10/04/2018 godz.0 15.00-17.30
Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu
Miejsce
spotkania
Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.
Uczestnicy/ki
Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy gminy Chełmek
Moderator/ka Lidia Klimas, ds. partycypacji i konsultacji społecznych
 Przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji,
 Przedstawiciele Samorządu Gminy (radni),
 Przedstawiciele działających lokalnie instytucji, w tym: Policji,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Inne obecne
 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku- pracownice Urzędu
osoby
Miejskiego, odpowiedzialny za koordynację prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji
 Mieszkańcy
Lista uczestników stanowi załącznik do raportu
1) Zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu
Cele
Rewitalizacji Gminy Chełmek
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.
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.

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.
 Przedstawiono kluczowe propozycje związane z aktualizacją GPR (wynikające z treści
konsultowanej uchwały), w tym w zakresie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia
podstawowego (PP.5) - „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury
fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ulic ul. Broniewskiego
i ul. Krakowskiej w Chełmku” oraz wydłużenia okresu realizacji GPR do roku 2022.
W drugiej części uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, które analizowały założenia
proponowanego do wprowadzenia w ramach GPR przedsięwzięcia podstawowego (PP.5) „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi
urządzeniami budowlanymi w rejonie ulic ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chełmku”
oraz wydłużenia okresu realizacji GPR do roku 2022.
 Każda z grup otrzymała opis przedsięwzięcia podstawowego nr 5, będącego proponowanym
do wprowadzenia elementem Gminnego Programu Rewitalizacji. Zadaniem pracujących
w grupach, było zapoznanie się z treścią i wniesienie ewentualnych wniosków/uwag do zapisów.
 Poszczególne grupy zaprezentowały efekty swoich prac, które zostały uwzględnione w poniższym
zestawieniu.
 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.

WNIOSKI/UWAGI DO AKTUALIZOWANEGO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016-2022
Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Uwaga nr 1

Część dokumentu,
do którego odnosi się
uwaga (numer strony
dokumentu, nazwa sekcji)
Str. 98 GPR

Uwaga nr 2

Do zakresu PP.5

Uwaga nr 3

Do zakresu PP.5

Nr uwagi

Treść uwagi/opinii/propozycji

Uzasadnienie uwagi

Z uwagi na duże obłożenie kortu krytego, dobudowa obok PP.1 planowane do realizacji w zakresie komponentu
istniejącego, wraz z zapleczem sanitarnym (wc, prysznice, 3: przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji,
szatnia).
rekreacji i dostępu do usług – kompleks sportowy,
zakłada tylko Zakres:
 Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego
(prace demontażowe i rozbiórkowe),
 Przebudowa budynku zaplecza szatniowo socjalnego,
 Przebudowa dwóch kortów tenisowych,
 Budowa nowej ścianki tenisowej wraz z polem do
gry,
 Budowa obrodzenia z funkcją ekranu akustycznego,
 Budowa trybuny,
 Budowa
i
przebudowa
elementów
zagospodarowania terenu,
 Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury
technicznej.
Dobudowa zaplecza technicznego dla garażowania i konserwacji Ze względu na wielofunkcyjność obiektu, konieczne jest
sprzętu obsługującego całość obiektów sportowych.
magazynowanie niektórych elementów infrastruktury –
zwłaszcza w sezonie zimowym.
Część socjalna powinna uwzględniać WC i umywalki dla
Wymogi użytkowe.
kibiców i korzystających z obiektów sortowych.

Uwaga nr 4

Dodatnie do opisu
przedsięwzięcia
podstawowego nr 5,
zawartego w ust. 2 pkt 2
opisu przedsięwzięcia.

Uwaga nr 5

Do zakresu PP.5

Uwaga nr 6

Do zakresu PP.5

Uwaga nr 7

Do zakresu PP.5

Uwaga nr 8

Do zakresu PP.5

Stadion jest integralną częścią miasta i powstał w latach 5060, XX wieku, w związku z tym wymaga gruntownej
modernizacji. Inicjatorem budowy stadionu sportowego była
Polska Spółka Obuwnicza „Bata” oraz późniejsze Południowe
Zakłady Przemysłu Skórzanego Chełmek. Obiekt powstał z
pracowniczych składek pracowników Spółki, przy dużym
nakładzie i zaangażowaniu czasowym załogi i mieszkańców
(czyny społeczne).
Obiekt stanowił integralną komórkę zakładu, co oznaczało w
praktyce, iż pracownicy techniczni, trenerzy, działacze i
zawodnicy byli pracownikami zakładu. Całe wyposażenie
stanowiło mienie
Południowych Zakładów Przemysłu
Skórzanego Chełmek.
Na temat powiązania obiektu sportowego z fabryką obuwia
istnieje bogata dokumentacja w postaci archiwalnych
roczników „Echa Chełmka”, wydawnictw okolicznościowych,
dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy.
Stadion obok głównej funkcji sportowej, był miejscem
rekreacji, spotkań rodzinnych, firmowych, imprez
kulturalnych, religijnych i obchodów świąt państwowych.
Mieszkańcy, którzy analizowali zapisy wyrazili poparcie dla
przedmiotowego przedsięwzięcia:
„Popieramy w całości program – numer przedsięwzięcia PP.5,
tj. przebudowa, rozbudowa obiektów zabudowy sportowej i
kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami
budowlanymi w rejonie ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w
Chełmku.
Dostęp do
obiektów wymienionych
w ramach
przedsięwzięcia: obiekt winien być dostępny dla wszystkich
mieszkańców Gminy i powinien być bezpłatny.

Uzupełnienia mają na celu pokazanie związku
istniejącego obiektu z historią miasta.

Zgodnie z opinią mieszańców.

Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.

Należy zmodernizować trybuny, oświetlenie, zadaszenie, Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.
nawierzchnię trawiastą, sanitariaty dla publiczności.
Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.
Należy przemyśleć celowość inwestycji, w kontekście:
 planowanego rowu z wodą;

 skocznia do skoku o tyczce ze skrzynią i zeskokiem
 rzutnia do rzutu oszczepem.

Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi:
 Podczas spotkania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie realizacji
przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 (PU.5) pn. CZTERY STAWY. Ustalono podczas spotkania, iż jest
to istotne dla mieszkańców Miasta Chełmek.
 Zgłoszono konieczność modernizacji infrastruktury czasu wolnego przy szkole, która uległa
zdewastowaniu (poproszono o weryfikację stanu placu zabaw). Zgłoszono także zapotrzebowanie
na dodatkowe wyposażenie w małą architekturę – głównie ławki, kosze.
 Zgłoszono też kwestię podjęcia działań w zakresie zwiększenia dostępności do miejsc parkingowych,
dla mieszkańców będących klientami ośrodka zdrowia (często są to osoby niepełnosprawne, czy o kulach)
– w ostatnich miesiącach nasila się problem braku miejsc parkingowych.
 Zgłoszono też problem zniszczeń na ul. Staffa (koło stadionu) – zaproponowano, by monitoring stadionu
rozszerzyć o monitoring ul. Staffa.

Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Chełmek zostali poinformowani, iż będą mogli zgłaszać uwagi
również na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 16 kwietnia 2018 r. oraz pisemnie/mailowo
do 29 kwietnia 2018 r.
W związku z powyższym, mieszkańcy poprosili o przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących
włączanego do programu przedsięwzięcia podstawowego nr 5:
 Podanie parametrów boiska.
 Podanie parametrów (długości bieżni).
 Weryfikację, czy w promilu 20 km znajduje się podobny obiekt.
 Podanie szacunków, dotyczących realizacji części lekkoatletycznej stadionu.

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

