
 
 

 

 

 

Stanowisko nr 7/2021 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza  

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

 

 

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza, stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy 

z władzami miasta, w wykonaniu funkcji opiniodawczo-doradczej Prezydenta, zgodnie  z  §  5  ust.  5  

pkt.  3  Regu laminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kal isza na 2022 rok (załącznik  

do Uchwały Nr  XXXVII/542/2021 Rady Miasta  Kal isza z  dn ia  26 marca 2021 r.)  

przedstawia opinię  n a temat  projektów  zgłoszon ych do Budżetu  Obywatelskiego 

na 2022 r .,  których realizacja  dotyczy obszaru rewitalizacji :  

I. Projekty zaopiniowane pozytywnie 

Projekt nr 2. Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do Alei Walecznych i od Alei 

Walecznych do ul. Sportowej 

Projekt nr 3. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR Kalisz 

Projekt nr 4. Nowe zagospodarowanie miejsca przed Mostem Teatralnym 

Zgłoszone uwagi: 

Właścicielem działki nr 7 obr. 024 jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i należy 

uzgodnić możliwość zagospodarowania terenu przed dopuszczeniem do głosowania nad 

projektem. 

Projekt nr 5. Ławki na początku ścieżki rekreacyjnej Aquapark-Most Kolejowy 

Projekt nr 6. Zamiast w krzakach – ogólnodostępna toaleta automatyczna w Parku Miejskim 

Zgłoszone uwagi:  

W ramach rewitalizacji parku przewidziana jest przebudowa obecnej toalety znajdującej się 

niedaleko pagody. 

Projekt nr 8. Zakup i montaż 20 ławeczek przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Prosny 

Zgłoszone uwagi:  



 
 

Warto zamontować 10 ławeczek na odcinku od Rajskiej Polany do mostu kolejowego. 

Na pozostałym odcinku na betonowym murku są zamontowane drewniane siedziska. 

Projekt nr 9. Budowa bezpiecznych przejazdów dla rowerów pod mostami – ul. Stawiszyńska i Wojska 

Polskiego 

Zgłoszone uwagi: 

Przed poddaniem projektu pod głosowanie należy uzgodnić go z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie. 

Projekt nr 10. Montaż 3 sztuk źródełek zewnętrznych wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece 

Prośnie 

Zgłoszone uwagi:  

Wykonanie instalacji wodnej zasilającej źródełka przewyższy kwotę wskazaną w projekcie. Brak 

nadzoru nad źródełkami może skutkować wystąpieniem zjawisk patologicznych (dewastacja, 

zużywanie wody na inne potrzeby). Poza tym osoby uprawiające sport i spacerujące powinny same 

zabezpieczać swoje źródła nawadniania. 

Projekt nr 11. Źródełko z wodą pitną przy ścieżce rekreacyjnej Aquapark-Most Kolejowy 

Projekt nr 12. Cykl zawodów na kaliskim skateparku. Cykl zawodów na skateparku: deskorolki, 

hulajnogi, rolki, BMX 

Projekt nr 16. Remont nawierzchni w obrębie ul. Wał Staromiejski 16 i ul. Bankowa 4 

Zgłoszone uwagi:  

Zasięg oddziaływania projektu jest więc niewielki. 

Wykonanie projektu będzie służyć jedynie najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych i garaży 

sąsiadujących z wykonaną drogą.  

Środki finansowe na wykonanie tego zadania powinny zostać wygospodarowane i wyłożone przez 

zarządców wspólnot Wał Staromiejski 16 i Bankowa 4. 

Zadanie powinno być zrealizowane pod warunkiem możliwości korzystania przez wszystkich 

mieszkańców Kalisza, bez ograniczeń. 

Projekt nr 17. Mural „DZIEŃ DOBRY BO W KALISZU” z wizerunkiem znanych kaliszan m.in. 

Mieczysława Szcześniaka – ul. Pułaskiego 33 

Projekt nr 18. Powrót do aktywności ruchowej z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim 

Projekt nr 19. „Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 

im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego 

Projekt nr 20. Muzyczny Plac Zabaw przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej/Skwer Eligiusza Kor-

Walczaka 



 
 
Projekt nr 21. Wakacje z naturą – rodzinne warsztaty przyrodnicze na skwerze przy muzeum 

Projekt nr 22. Mural oczyszczający powietrze w Śródmieściu 

Zgłoszone uwagi:  

Może uda się połączyć tę koncepcję z muralem "DZIEŃ DOBRY BO W KALISZU". 

Projekt nr 23. Malujemy historię. Mural Nowej Synagogi w Kaliszu przy ul. Krótkiej 

 

II. Projekty zaopiniowane negatywnie 

Projekt nr 1. Rewitalizacja dziedzińca przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu 

Zgłoszone uwagi:  

Nie jest to projekt ogólnomiejski.  

Projekt powinien zostać zrealizowany z budżetu Wydziału Edukacji. 

Zadanie dotyczy terenu spoza obszaru rewitalizacji.  

Projekt nr 7. Dron antysmogowy – czyste niebo nad Kaliszem 

Projekt nr 13. Budowa Gmachu Filharmonii i Operetki po zakładach „Orkan” lub byłego P.Z.M. przy 

ul. Warszawskiej i Łódzkiej 

Zgłoszone uwagi:  

Zbyt dużo ogólników. Projekt miałby być realizowany na terenach, których koszt zakupu 

z pewnością znacznie przekroczy deklarowaną kwotę. 

Wniosek dotyczy projektu, jednak podmiot nie dysponuje terenem pod inwestycję.  

Gmach jest konieczny, ale nie powinien powstać we wskazanych lokalizacjach.  

Projekt nr 14. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu 

Projekt nr 15. Wykonanie zatoki parkingowej na terenie zielonym. Poprawa bezpieczeństwa wjazdu, 

wyjazdu przy ul. 3 Maja 25 poprzez poszerzenie drogi 

Zgłoszone uwagi:  

Jest to działanie antyrewitalizacyjne.  

 

 Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji 

 

 

 Izabela Rącka 

 


