
Załącznik 3. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach poprzednich edycji Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Przy prowadzeniu procesu rewitalizacji niezmiernie ważne jest prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji działań, a 
sprawozdawczość związana z działaniami już zrealizowanymi pozwala wyciągać wnioski na przyszłość. W związku z powyższym w 
Gminnym Programie Rewitalizacji umieszczono opisy przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane w ramach prowadzenia 
procesu rewitalizacji w Kaliszu. Poniższa tabela obejmuje zadania już zrealizowane, które były wpisane do poprzednich edycji 
Programu. 

Tabela 1. Zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Nr i Tytuł zadania

Podmiot
odpowiedzialny 

/ Jednostka
realizująca

Czas
realizacji

Zakres zrealizowanych zadań Lokalizacja Wartość zadania 
Źródła

finansowania

1. Rewaloryzacja 
placu Św. Józefa

Miasto
Kalisz/WRI

2017

Realizacja projektu wybranego w Budżecie Obywatelskim „Zieleń 
wraca na plac św. Józefa”. W ramach projektu wykonano nowe 
nasadzenia zieleni, wymieniono lamp oświetleniowe i maszty, 
zamontowano elementy małej architektury, tj, ławki, stojaki na 
rowery, kosze na śmieci. 

Plac Św. Józefa 162.483,00 Miasto Kalisz

2. Przebudowa 
ulic: Browarnej, 
Piekarskiej i 
Kadeckiej

Miasto
Kalisz/MZDiK

2016 –
2017

Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulic (nawierzchnia z płyt 
granitowych) wraz z uzupełnieniem odwodnienia i przebudową 
oświetlenia ulicznego. Organizacja strefy zamieszkania na 
zmodernizowanych ulicach.

Browarna,
Piekarska,
Kadecka

1.495.865,33 Miasto Kalisz

3. Przebudowa 
Placu Kilińskiego

Miasto
Kalisz/WRI

2017

Kompleksowa przebudowa terenu z dostosowaniem do 
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Centralne miejsce 
terenu stanowi fontanna nieckowa, wzbogacona o elementy 
fontanny posadzkowej na przebiegu dawnego kanału Babinka 
oraz elementy fontanny kaskadowej od strony Parku Miejskiego.

Plac Kilińskiego 3.070.385,98 Miasto Kalisz 

4. Modernizacja I 
Liceum 
Ogólnokształcące
go im. A. Asnyka

Miasto Kalisz /
WRI

2016-2017

Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego, 
osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptację pomieszczeń 
budynku I Liceum Ogólnokształcącego, zaprojektowanie na 
dziedzińcu szkoły zieleni, położenie nowego i naprawa 
istniejącego bruku, wyposażenie w małą architekturę (ławki, 
donice, kosze na śmieci).

Grodzka 1 2.247.188,00

Miasto Kalisz,
Ministerstwo

Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
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5. Rozbudowa 
budynku przy ul. 
Krótkiej na 
potrzeby Urzędu 
Miejskiego

Miasto Kalisz /
WRI

2016 -
2017

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku 
magazynowego w celu przeznaczenia powstałej powierzchni na 
cele magazynowe, socjalno- bytowe oraz archiwum UM w Kaliszu,
oraz nadbudowie o jedną kondygnację środkowej części 
rozbudowanego budynku z przeznaczeniem powstałej 
powierzchni na cele biurowe.

Krótka 1 1.994.801,00 Miasto Kalisz

6. Remont 
kapitalny Domu 
Muzyka i Biura 
Filharmonii 
Kaliskiej

Miasto Kalisz /
WRI

2017
Izolacja ścian fundamentowych, remont elewacji, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej.

Al. Wolności 2 580.000,00 Miasto Kalisz

7. Skwer przy ul. 
Bankowej

Miasto Kalisz /
WSRK

2017

W ramach projektu podniesiono korony drzew, dokonano 
pielęgnacji trawnika, zainstalowano słupki ograniczające wjazd 
samochodów, wyrównano płyty betonowej, zainstalowano małą 
architekturę.

Bankowa 10.532,19 Miasto Kalisz

8. Modernizacja 
wyposażenia 
w Ogrodzie 
Jordanowskim 
w Parku im. I. 
Paderewskiego

Miasto Kalisz /
WRI

2017
Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Ogrodzie 
Jordanowskim.

Park im.
I. Paderewskiego

111.709,40 Miasto Kalisz

9. Przyjaźń 
pokoleń - czar 
podwórka 

Miasto Kalisz /
WRI

2017
Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 16: stworzenie 
terenu zieleni z ławkami do odpoczynku oraz urządzeniami 
rekreacyjno-sportowymi.

Fabryczna 11-15 147.698,00 Miasto Kalisz

10. Budowa sieci 
cieplne w ul.: 
Fabrycznej, 
Joselewicza, 
Pułaskiego, 
Krótkiej i 

Energa Ciepło
Kaliskie Sp. z o.o.

2015-2017 Rozbudowa sieci cieplnej od ul. Fabrycznej w kierunku ul. 
Śródmiejskiej i Kościuszki z przyłączami do budynków przy ulicach 
Śródmiejskiej 35  oraz Kościuszki 6 Łącznie 633 m sieci cieplnej

Kalisz  -
Śródmieście

1.212.000,00 Energa Ciepło
Kaliskie Sp. z o.o.,
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Kościuszki

11.  Skwer Tyniecki
Miasto Kalisz /

WRI
2016 -
2017

Uporządkowanie przestrzeni położonej u zbiegu ulic Winiarskiej 
i Ciepłej poprzez organizację placu zabaw oraz placu rekreacji 
dla dorosłych. 

Winiarska /
Ciepła

106.641,88 Miasto Kalisz

12. Calisia – 
Centrum Kultury 
i Biznesu

Antczak Marek
sp. z o. o. 

2017-
2020

Przedsięwzięcie polegało na budowie kompleksu biznesowo-
hotelowo-kulturalnego Calisia One na terenie nieistniejącej już 
Fabryki Fortepianów i Pianin "Calisia". 
Obiekty te zostały rozbudowane, zyskując nowe funkcje. Powstał 
m. in. hotel Hampton by Hilton, który dysponuje blisko 100 
pokojami, salami konferencyjnymi, centrum fitness, SPA oraz 
basenem. W kompleksie zaprojektowano także kameralny 
biurowiec. Dopełnieniem całości jest zmodernizowany dziedziniec 
fabryki, który jest przestrzenią publiczną dostępną dla 
mieszkańców.

Chopina 9 56.000.000,00
Środki własne,

kredyty/pożyczki

13. Rodzinny Dom 
Arnolda Fibigera

P. W. Kristidan
sp. z o. o.

2016-2018
Realizacja inwestycji przedsięwzięcia prywatnego obejmowała 
modernizację wnętrz dawnego domu Arnolda Fiibigera oraz 
zakup wyposażenia.

Chopina 9 1.850.000,001 Środki własne

14. Przebudowa ul.
Kazimierzowskiej

Miasto Kalisz /
MZDiK 

2017-2018

Przedsięwzięcie polegało na kompleksowej przebudowie 
nawierzchni ulicy na długości 202,75m. Ulica została 
przebudowana zgodnie z obowiązującymi Standardami dla 
projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury pieszej.

Kazimierzowska 1.838.168,30 Miasto Kalisz

15. Prace 
konserwatorsko-
budowlane wraz z
kompleksową 
restauracją 
wnętrza kościoła 
wraz z 

Klasztor OO.
Franciszkanów w

Kaliszu

2016-2019 Zakres projektu obejmował: 
a) prace budowlane wewnątrz kościoła: posadzki w kościele 

(prezbiterium, nawa główna, kruchty, Kaplica Męki Pańskiej, 
chór), posadzki w zakrystii,

b) prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne wewnątrz kościoła: 
ściany wewnętrzne, sklepienia kościoła (sztukaterie 
prezbiterium, nawy głównej, tynki, polichromie, złocenia 

Sukiennicza 7 10.574.442,00 Klasztof oo. 
Franciszkanów – 
5,98%, 
EFRR – 74,11%,
Miasto Kalisz – 
19,91%

1  Kwota zadeklarowana przez interesariusza na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
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przystosowaniem 
klasztoru do 
zaspokojenia 
potrzeb 
społeczno 
gospodarczych 
przy zabytkowym 
zespole 
kościelnoklasztorn
ym OO. 
Franciszkanów w 
Kaliszu 

prezbiterium), 
c) prace renowacyjne Kaplicy Męki Pańskiej po montażu 

posadzek i witraży, sklepienia zakrystii, pomieszczenia 
pomocnicze, okna witrażowe wraz z maswerkami  ˗
prezbiterium, korpus nawowy, kruchta północna i kaplica,

d) prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych: ołtarz 
główny, dwie kropielnice marmurowe,

e) prace instalacyjne związane z systemem grzewczym kościoła
wraz z kotłownią, instalacją elektryczną z rekonstrukcją 
żyrandoli, instalacją Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz 
Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) kościoła i 
zakrystii.

16. „Szlakiem 
zabytkowych 
kościołów Diecezji
Kaliskiej – 
rewaloryzacja i 
konserwacja 
zabytków 
drewnianych 
celem ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego” 

Klasztor OO.
Franciszkanów w

Kaliszu

2016-2019 Zakres wykonanych r. prac konserwatorskich w kościele klasztorze
oo. franciszkanów obejmował:

a) konserwację prospektu organowego (jego podstawy) oraz 
balustrady chóru muzycznego,

b) konserwację obrazów olejnych: Błogosławionej Jolanty, św. 
Cecylii, św. Kazimierza, 

c) św. Heleny, św. Pawła, św. Jana, Matki Boskiej Bolesnej, 
d) konserwację pięciu późnobarokowych konfesjonałów, 
e) konserwację rzeźby Chrystus u słupa, 
f) konserwację krucyfiksu barokowego z 1700 r.,
g) konserwację krucyfiksu barokowego z II poł. XVIII. z elewacji 

dzwonnicy,
h) konserwację ambony.
i) prace konserwatorskie obrazów: Błogosławionej Jolanty, 

Bolesława Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Biskupa 
Stanisława Zdzitowieckiego, św. Hieronima, św. Kazimierza 
Jagiellończyka, św. Marii Magdaleny,  św. Teresy, św. Cecylii, 
Cud św. Zyty,

j) prace konserwatorskie drogi krzyżowej (obrazy olejne wraz z 

Sukiennicza 7 2.448.851,61 EFRR – 85%,
Miasto Kalisz – 
15%
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ramami),
k) prace konserwatorskie krucyfiksu barokowego,
l) prace konserwatorskie stalli wraz z boazerią,
m) prace konserwatorskie ławek.

17. "Z tradycją w 
przyszłość – 
renowacja 
zabytkowego 
kościoła 
pojezuickiego w 
centrum Kalisza i 
modernizacja 
wnętrza na 
potrzeby 
organizacji 
działań 
kulturalnych" dla 
Rzymskokatolickiej
Parafii 
Ordynariatu 
Polowego św. 
Wojciecha i św. 
Stanisława 

Rzymskokatolick
a Parafia

Ordynariatu
Polowego św.

Wojciecha i św.
Stanisława

2016-2019

Zakres wykonanych prac obejmował:
a) konserwację tynków elewacji bocznej, 
b) naprawę i konserwację okien oraz wykonanie szklenia 

ochronnego
c) modernizację instalacji elektrycznej, 
d) prace remontowo-konserwatorskie przy posadzce w nawie 

głównej, 
e) konserwację ołtarza głównego, ścian i sklepień wewnątrz 

budynku, sztukaterii,
f) konserwację zabytków ruchomych  elementów drewnianych, ˗
g) konserwację empory.

Kolegialna 2 6.209.873,95 zł
EFRR – 85%,

Miasto Kalisz –
15%

18. Katedra św. 
Mikołaja (XIII w.): 
prace 
konserwatorskie i 
restauratorskie 
elewacji płd. I płn. 
prezbiterium oraz 
wschodnia nawa 

Katedra św.
Mikołaja

2016-2019 Zakres wykonanych prac obejmował: 
a) prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej 

i północnej prezbiterium,
b) prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej 

(część wschodnia),
c) prace konserwatorskie  i restauratorskie elewacji wschodniej 

nawy bocznej północnej
d) prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zachodniej 

Kanonicka 5 1.019.036,82 MKiDN – 79,49%
Parafia – 12,66%

Miasto Kalisz –
7,85%
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boczna - 
kontynuacja 

nawy bocznej północnej

19. 
Zagospodarowani
e Baszty Dorotki 
wraz z przyległym 
terenem

Miasto
Kalisz/WRI

2016-2019

Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmował m.in.: roboty 
rozbiórkowe, ziemne, ciesielskie i pokrywcze, stolarskie, 
remontowe i konserwatorskie, wykończeniowe, a także 
zagospodarowanie terenu, aranżacja wnętrz i wyposażenie, 
roboty sanitarne, w tym: drenaż, przyłącze kanalizacji deszczowej,
roboty elektryczne: przyłącze elektroenergetyczne, instalacja 
wewnętrzna, oświetlenie. W obiekcie działa Centrum kaliskich 
baśni i legend oraz lokacji miasta. To miejsce, gdzie można 
zapoznać się z legendami Kalisza i historią powstania miasta, 
państwa piastów i państwa polskiego. Dzięki utworzeniu tego 
obiektu poprawiła się oferta kulturalno-turystyczna miasta i 
obszaru rewitalizacji.

Plac Jana Pawła
II

906.233,51
Miasto Kalisz – 
61,83%

EFRR – 38,17%

20. Adaptacja 
pomieszczeń 
zabytkowego 
budynku ratusza 
miejskiego (piwnic,
wnętrza wieży 
ratuszowej wraz z 
tarasem 
widokowym oraz 
patio) na 
ekspozycję 
poświęconą 
dziedzictwu 
historyczno - 
kulturowemu 
Kalisza i regionu

Miasto
Kalisz/WRI

2016-
2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację pomieszczeń 
zabytkowego budynku ratusza miejskiego na cele kulturalne, w 
tym:
•roboty budowlane pomieszczeń piwnic ratusza, patio, wieży 
ratuszowej wraz z platformą widokową oraz korytarzem przy 
wejściu na wieżę, sali nr 18 w celu utworzenia ekspozycji oraz 
obsługi ruchu turystycznego,
•zakup stałego wyposażenia wraz z opracowaniem treści 
cyfrowych,
•roboty budowlane w celu likwidacji barier architektonicznych – 
dobudowa windy zewnętrznej do budynku ratusza oraz 
przebudowa wejścia obsługującego osoby niepełnosprawne 
ruchowo.

Główny Rynek 20 5.882.360,38
Miasto Kalisz – 
15%

EFRR – 85%



Nr i Tytuł zadania

Podmiot
odpowiedzialny 

/ Jednostka
realizująca

Czas
realizacji
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21. 
Termomodernizacj
a budynku Żłobka 
nr 2

Miasto
Kalisz/WRI

2016-2019

w ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: 
modernizację instalacji grzewczej,  modernizację systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian 
zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian 
przyziemia  (cokołu), wymiana okien i drzwi, modernizacja 
oświetlenia wewnętrznego, instalację fotowoltaiczną. 

Babina 3a 903.690.56
Miasto Kalisz –

45,67%,
EFRR – 54,33%

22. 
Termomodernizacj
a budynku 
Publicznego 
Przedszkola nr 1

Miasto
Kalisz/WRI

2016-2019

w ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: 
roboty rozbiórkowe i demontażowe, termomodernizację ścian 
zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową 
kolorystyką elewacji, osuszenie oraz izolację przeciwwilgociową i 
izolację termiczną ścian fundamentowych, docieplenie 
stropodachu, wymianę rynien i rur spustowych, obróbek 
blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek 
wentylacyjnych, remont kominów i czapek, wykonano opaskę 
wokół budynku, wymianę krat okiennych, wymianę wyłazu 
dachowego, wymianę instalacji odgromowej, zamontowano 
nowe oprawy oświetleniowe typu LED, modernizację instalacji 
c.o., zamontowano pompę ciepła, zamontowano panele 
fotowoltaiczne wraz z instalacjami. 

Pułaskiego 52 722.998,40
Miasto Kalisz –

38,28%,
EFRR – 61,72%

23. Modernizacja 
obiektów i terenu 
szpitala 
zlokalizowanego 
przy ul. Toruńskiej

Wojewódzki
Szpital

Zespolony im.
Ludwika Perzyny

w Kaliszu 

2017-
2020

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano następujące 
zadania:

a) Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. 
Toruńskiej 7. Zadanie polegało na: pracach rozbiórkowych 
istniejących nawierzchni, utwardzeń, chodników a następnie 
odtworzeniu nowej konstrukcji w tym samych lokalizacjach, z 
zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcji ciągów 
pieszo-jezdnych. Zestawienie powierzchni:

– powierzchnia jezdna: 3.246m2

– powierzchnia parkingów: 655m2

– powierzchnia chodników: 495m2

Toruńska 7 6.482.104,94 Dotacja z 
budżetu 
Województwa 
Wielkopolskiego,
środki UE,

środki własne



Nr i Tytuł zadania

Podmiot
odpowiedzialny 

/ Jednostka
realizująca

Czas
realizacji

Zakres zrealizowanych zadań Lokalizacja Wartość zadania 
Źródła

finansowania

Koszt zadania: 1.225.504,94 zł. 
b) Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji

przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. Zadanie obejmowało wykonanie
robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie 
ogrodzenia o długości 670 mb wraz z remontem 2 budynków 
administracyjnych o pow. zabudowy 116,56 m2 i kubaturze 
404,82 m3 (dla obu budynków). 

Koszt zadania: 528.900,00 zł. 
c) Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. 

Toruńskiej 7. Roboty budowlane związane z 
termomodernizacją obejmowały: wykonanie docieplenia 
ścian, piwnic, stropodachu, modernizację c. o. z wymianą 
części baterii na wodoszczelne, montaż nawiewników 
ciśnieniowych samoregulujących, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej. Ponadto wykonano roboty towarzyszące, 
polegające na wykonaniu podjazdów, schodów, rampy, 
szybów windowych, montażu dźwigów osobowych wraz z 
instalacją elektryczną, wykonaniu instalacji uziemiającej i 
odgromowej oraz instalacji iluminacji budynku. 

Koszt zadania: 4.697.700,00

24. Budowa sieci 
cieplnej w ul. 
Złotej, 
Parczewskiego, 
Piskorzewskiej 
i Babina

Energa Ciepło
Kaliskie

2018-
2020

Wybudowano nową sieć cieplną o długości: 1.662,36 m.

Babina,
Parczewskiego,

Złota,
Piskorzewska

5.114.340,00
Energa Ciepło
Kaliskie – 100%
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25. Przebudowa 
ulicy 
Piskorzewskiej

26. Utworzenie 
woonerfu: – 
przebudowa ul. 
Śródmiejskiej od 
ul. G. Narutowicza 
do ul. Złotej – 
przebudowa ul. 
Zamkowej od 
Głównego Rynku 
do ul. Grodzkiej 

Miasto
Kalisz/MZDiK,

WRM,
Oświetlenie

Uliczne i
Drogowe sp. z

o.o.

2019-2021

Zadanie dotyczyło utworzenia woonerfu–przestrzeni publicznej, 
która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań 
mieszkańców w obszarze ul. Śródmiejskiej, Zamkowej i 
Piskorzewskiej. W wyniku przedsięwzięć w obszarze ww. ulic 
powstała strefa uspokojonego ruchu o wysokich walorach 
estetycznych, na której nacisk położony jest na wysoki poziom 
bezpieczeństwa i łatwość przemieszczania się (w tym os. 
niepełnosprawnych) przy częściowym zachowaniu miejsc 
parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i
rowerzystów.  Ze względu na zabytkowe walory ww. ulic 
odstąpiono od charakterystycznej dla „woonerfu” budowy 
nawierzchni drogi wraz z chodnikami w jednej płaszczyźnie. W 
celu zachowania historycznego czytelnego podziału chodnik–
jezdnia, zdecydowano o zastosowaniu 1 cm różnicy w poziomach 
nawierzchni. Ponadto wydzielono miejsca parkingowe, w tym 
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dodano 
obszary biologicznie czynne oraz zaproponowano montaż 
elementów małej architektury. Ulice te poza ograniczoną funkcją 
komunikacyjną, pełnią rolę ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej o charakterze rekreacyjno-integracyjnym.
Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jego 
zakres obejmował sporządzenie dokumentacji techn.(bud.) oraz 
rzeczową realizację samej inwestycji. 

Piskorzewska,
Zamkowa,

Śródmiejska od ul.
G. Narutowicza

do Gł. Rynku

5.583.161,96 
Miasto Kalisz,

WRPO

27. Rewaloryzacja 
Plant Miejskich

Miasto Kalisz /
WRM

2019-2021 Zadanie  polegało na  przywróceniu  miejskich terenów zieleni  -
Plant  Miejskich  mieszkańcom,  poprawiając  ich  warunki
środowiskowe,  mikroklimatyczne,  funkcjonalne,  społeczne,  jak  i
estetyczne tego obszaru. Poprawa warunków środowiskowych to
głównie wzbogacenie szaty roślinnej o nowe, pożądane gatunki
oraz  wyeliminowanie  gatunków  obcych  i  ekspansywnych.
Poprawa  warunków  mikroklimatycznych  nastąpiła  głównie
poprzez  montaż  systemu  nawodnieniowego,  zwiększenie  ilości

Planty Miejskie 6.936.771,95 Miasto Kalisz,
WRPO
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różnorodnych gatunków roślin (zarówno drzew, krzewów, bylin)  i
stworzenie  wielopoziomowego ich  układu  (w  celu  ograniczenia
hałasu,  zapylenia,  zwielokrotnienia  funkcji  zielonego  filtru
niezbędnego przy tej  lokalizacji  obiektu,  zwłaszcza ze wzgl.  na
sprzyjające  róże  wiatrów  -  planty  ciągną  się  z  zachodu  na
wschód).  Poprawa  warunków  funkcjonalnych  to
przeprojektowanie  układu  komunikacyjnego  wraz  z  wymianą
istniejącej nawierzchni oraz przebudowa nieefektywnego systemu
oświetlenia.    W  wyniku  zrealizowanego  przedsięwzięcia  teren
Plant poprzez utworzenie strefy odpoczynku dla wszystkich grup
wiekowych,  strefy  alternatywnego  spędzania  czasu  oraz  strefy
reprezentacyjnej,  stał  się  przestrzenią  atrakcyjną  dla
mieszkańców.

28. Centrum 
Aktywności 
Mieszkańców

Miasto Kalisz /
WRM

2019-2021 1)  Akcelerator  Kultury  –  zadanie  dotyczyło  przebudowy  i
adaptacji istniejącego, nieużytkowanego, zabytkowego budynku
przy ul. Nowy Świat 2a wraz z otoczeniem na Akcelerator Kultury -
działalność  kulturalną  prowadzoną  w  ramach  Centrum
Aktywności Mieszkańców przez instytucję kultury Miasta Kalisza -
Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”. 
W  budynku  powstało  miejsce  prowadzenia  działalności
kulturalnej  służące  przede  wszystkim  podnoszeniu  kompetencji
społeczeństwa  do  udziału  w  kulturze  i  wyrównaniu  szans
uczestnictwa  w  niej  dzieciom,  młodzieży  oraz  dorosłym,
uatrakcyjnieniu  spędzania  czasu  wolnego  oraz  integracji
społeczności  lokalnej  wokół  działań  twórczych.  Budynek  został
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2) Centrum Organizacji Pozarządowych - Utworzenie Centrum ma
na  celu  wzmocnienie  funkcjonowania  trzeciego  sektora  na
obszarze rewitalizacji. Organizacje pozarządowe mają możliwość
korzystania  z  pomieszczeń  znajdujących  się  w  lokalu  do
prowadzenia  swojej  statutowej  działalności.  Ponadto

1) Nowy Świat 2a,
2) Babina 1,

3) Podgórze 2-4

4.949.036,25 Miasto Kalisz –
51,68%

WRPO – 48,42%
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organizacje,  mogą  skorzystać,  z  adresu  budynku  jako  adresu
korespondencyjnego, udostępnione będzie im także miejsce do
przechowywania  dokumentacji.  Wymienione  udogodnienia
stanowią ułatwienie w zakładaniu oraz prowadzeniu organizacji
pozarządowej,  czego  oczekiwanym  efektem  jest  wzrost
aktywności  trzeciego  sektora.  Bardzo  istotnym  aspektem
utworzenia  Centrum  jest  kształtowanie  współpracy  pomiędzy
różnymi  organizacjami  pozarządowymi,  a  także  innymi
instytucjami,  dzięki  czemu  możliwe  będzie  osiągnięcie  efektu
synergii.
3) Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 – Przebudowa i adaptacja lokali
przy ul. Podgórze 2-4 na potrzeby Domu Sąsiedzkiego pozwoliła
na  wykorzystanie  nieużytkowanych  lokali  i  nadanie  im  nowej
funkcji  społecznej.  Dom  Sąsiedzki  jest  miejscem  integracji
mieszkańców,  w  którym  mogą  oni  bezpiecznie  i  kreatywnie
spędzać  czas.  Ogólnodostępny  charakter  Domu  pozwala  na
spędzanie  w  nim  czasu  wszystkich  mieszkańców  obszaru
rewitalizacji,  stanowi  pewnego  rodzaju  „oazę  spokoju”  dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji.
4) Rewaloryzacja Rogatki Wrocławskiej – Śródmiejska 36. 

RAZEM 86.458.274,94
źródło: opracowanie własne.


