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Dnia 17 stycznia 2017 r. 
Zarządzeniem nr 43/2017
Prezydent Miasta Kalisza
powołał
Komitet Rewitalizacji
Miasta Kalisza



Wcześniej jednak, 11 stycznia
2017 r. odbyło się w kaliskim
Ratuszu spotkanie wyborcze, 
podczas którego wybrano
członków zgłoszonych w 
ramach wolnego naboru.

W ramach wolnego naboru deklaracje chęci 
przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji 
Miasta Kalisza złożyło 35 osób, z czego 
wnioski 34 z nich przeszły pozytywną 
weryfikację.



1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu:

• Izabela Grześkiewicz

• Katarzyna Fluder

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

• Dariusz Grodziński

• Tadeusz Skarżyński

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

• Halina Marcinkowska

• Aleksander Szal

4) przedstawiciel organów władzy publicznej:

• Izabela Rącka

5) przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze gminy
działalność społeczną:

• Andrzej Spychalski

• Maciej Błachowicz

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza
powołano w następującym składzie:



6) przedstawiciel podmiotów
prowadzących na obszarze gminy
działalność gospodarczą:

• Łukasz Janowski

7) przedstawiciele właścicieli, 
użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów
zarządzających
nieruchomościami znajdującymi
się na obszarze rewitalizacji:

• Sławomir Lasiecki

• Krzysztof Pietrzak

• Radosław Piękny

8) przedstawiciele mieszkańców
z obszaru rewitalizacji:

• Iwona Cieślak

• Zuzanna Ficner

• Katarzyna Górcewicz

• Leszek Górski

• Krzysztof Majchrzak

9) przedstawiciele mieszkańców
spoza obszaru rewitalizacji:

• Sylwia Antoszczyk

• Adam Plichta



Pierwsze posiedzenie 
odbyło się 20 stycznia 
2017r.

Miało ono charakter organizacyjny –
Członkowie wybrali spośród siebie skład
Prezydium:

• Przewodniczącym został
Maciej Błachowicz

• Pierwszym zastępcą – Izabela Rącka

• Drugim zastępcą – Adam Plichta



„Synteza diagnozy początkiem
budowania programu” – czyli jak 
powstawał Gminny Program 
Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji, wzięli udział w cyklu
warsztatów poświęconych rewitalizacji, a za sprawą
swoich uwag i opinii, dostarczyli dużo cennego materiału
zespołowi specjalistów z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, którzy opracowywali dla Kalisza Gminny
Program Rewitalizacji (GPR).



Oprócz udziału w 
warsztatach, członkowie
Komitetu aktywnie brali
udział w tworzeniu
Gminnego Programu
Rewitalizacji, promując jego
ideę wśród mieszkańców
miasta Kalisza.



Podczas II posiedzenia
23 marca 2017 r. uchwalono cztery stanowiska, 
które zostały przekazane Prezydentowi Miasta
Kalisza

Rekomendacje Komitetu dotyczyły:

1) organizowania prestiżowych ogólnopolskich
konkursów albo przetargów z uwzględnieniem, 
oprócz ceny, kryterium jakościowego –
w szczególności w przypadku postępowań mających
na celu projektowanie i kreację przestrzeni
publicznej w obszarze rewitalizacji,

2) stosowania w regulaminach konkursów takich
zapisów, które pozwolą na podjęcie negocjacji z 
innym uczestnikiem, w przypadku niepowodzenia
negocjacji ze zwycięzcą; oraz zapisów, które
precyzyjnie określałyby kwestie związane z 
autorskimi prawami majątkowymi oraz
wykonywaniem prawa zależnego,

3) wprowadzenia do zakresu zadań Wydziału
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
UM w Kaliszu działań, mających na celu poprawę
jakości powietrza w Kaliszu,

4) zrealizowania muralu na ścianie szczytowej
budynku, znajdującego się na ul. Ciasnej 12.



Rewitalizacja w Gdańsku
i Gdyni – wizyta studyjna

W dniach 1-2 czerwca 2017r. pracownicy Biura
Rewitalizacji oraz przedstawiciele Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kalisza wzięli udział
w wizycie studyjnej w Gdańsku i Gdyni. 
Uczestnicy wizyty odwiedzili Dom Sąsiedzki
prowadzony przez Stowarzyszenie WAGA oraz
Inkubator Sąsiedzkiej Energii będący miejscem
spotkań mieszkańców na Dolnym Mieście oraz
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. 
Uczestnicy wizyty zwiedzili dwa podobszary
rewitalizacji – Chylonię oraz Pekin, gdzie
koncentrowały się problemy społeczne, w tym
mieszkaniowe.



Uczyliśmy się również od Łodzi – wizyta 
studyjna

W dniu 8 czerwca 2017r. odbyła się wizyta
studyjna w Łodzi, w ramach której
pracownicy Biura Rewitalizacji oraz
przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji
odwiedzili Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu
Miasta Łodzi oraz zwiedzili Księży Młyn.



Podczas VI posiedzenia, które odbyło się

8 lutego 2018 r., Komitet ocenił projekt

zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji.

Głównym celem zmian było uzupełnienie

opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych

wykazanych w Programie.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta 

Kalisza został uchwalony w dniu 27 lipca 

2017 r.



IX posiedzenie Komitetu poświęcone było
przedstawieniu koncepcji przeprowadzenia
konkursu architektonicznego na modernizację
płyty Głównego Rynku, Nowego Rynku i łączącej je 
ul. Kanonickiej.



Wśród omawianych
tematów znalazły się
też koncepcje budowy
woonerfów na ul. 
Śródmiejskiej
i Zamkowej. 
Pan Prezydent
zaprezentował szerszą
wizję przebudowy
ul. Śródmiejskiej, która
zakładała
modernizację ulicy
od Mostu Kamiennego
do Rogatki.



Spotkanie Komitetów Rewitalizacji w Łodzi

12 kwietnia 2019 r. byliśmy wraz z reprezentantami Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 
na Ogólnopolskim Spotkaniu Przedstawicieli Komitetów Rewitalizacji w Łodzi.



XI posiedzenie 
Komitetu Rewitalizacji
odbyło się w terenie

Ostatnie spotkanie w 2019 r. 
Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza miało formę spaceru
poznawczego. Oprócz członków
Komitetu na spotkanie przybyli
zaproszeni goście: Prezydent
Miasta Kalisza – Krystian 
Kinastowski, Monika Juszczak –
Kierownik działu zarządzania
nieruchomościami w MZBM, oraz
Ryszard Popławski – Kierownik
działu remontów i inwestycji
w MZBM.



W sobotę 19 października 2019r. odbyło się
II Ogólnopolskie Forum Komitetów
Rewitalizacji, które zorganizowało Miasto 
Włocławek, uczestnik projektu „Modelowa
rewitalizacja miast”.

Nasz Komitet reprezentowała Iza 
Grześkiewicz.  Spotkanie skupiło się na roli, 
jaką powinien odgrywać Komitet
Rewitalizacji na poszczególnych etapach
procesu rewitalizacji.



XIII posiedzenie Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kalisza w dniu
21 listopada 2019r. - gościnnie
obradował w Domu Sąsiedzkim
na Podgórzu 2-4.

Tematyka spotkania dotyczyła
rewitalizacji kwartału ulic
Jabłkowskiego-Podgórze, w tym
przygotowaniu miejscowego planu
rewitalizacji.

Na spotkaniu omawiano również
kwestie bezpieczeństwa i
problemów społecznych obszaru, 
działalności Domu Sąsiedzkiego czy
też problemów z porządkiem i
estetyką.



W 2020r. został
przeprowadzony nabór
uzupełniający

W styczniu 2020r., Prezydent Miasta Kalisza powołał do 
składu przedstawiciela Rady Miasta oraz Rad Osiedla. Do 
Komitetu dołączyli:

• Karolina Sadowska

• Hila Marcinkowska

• Janusz Wysogląd

Natomiast w dniu 10 marca 2020r. został dokonany nabór
uzupełniający.  Zgłosiło się 21 kandydatów chętnych do prac
w Komitecie. Wyłonionych zostało 6 nowych członków:

• Lechosław Ochocki

• Dawid Borowiak

• Andrzej Górski

• Radosław Gąsior

• Tomasz Kubasik

• Aleksander Szal



XIV posiedzenie komitetu 
Rewitalizacji Miasta Kalisza

W czwartek 14 maja 2020 roku
odbyło się XIV posiedzenie
Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza. Było to posiedzenie
wyjątkowe z dwóch powodów.

Po pierwsze odbyło się
w nowym uzupełnionym
składzie Komitetu;

Po drugie, było to pierwsze
w historii Komitetu posiedzenie
w trybie zdalnym w formie
telekonferencji. Taka forma 
spotkania została wymuszona
istniejącym stanem zagrożenia
epidemiologicznego.



• W dniu 16 września 2020r. odbyło się
XVI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
Miasta Kalisza, na którym wybrano nowe
Prezydium Komitetu.

• Przewodniczącą została Izabela Rącka,

• Pierwszym wiceprzewodniczącym –
Adam Plichta,

• Drugim wiceprzewodniczącym –
Andrzej Górski.



Członkowie Komitetu Rewitalizacji 
oglądali nowe inwestycje

Prezydent Krystian Kinastowski zaprosił członków
Komitetu Rewitalizacji do wspólnego spaceru
zmodernizowanymi ulicami: Śródmiejską, Zamkową
i Piskorzewską.

Spotkanie to miało na celu umożliwienie zgłoszenia
przed ostatecznym odbiorem robót ewentualnych
uwag.



Członkowie Komitetu
spotkali się w nowej siedzibie
Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. 
Babina 1 dzięki czemu mogli
zapoznać się z zadaniami
COP-u oraz obejrzeć wnętrza
nowego lokalu. Było to XIX 
posiedzenie Komitetu, które
odbyło się 7 czerwca 2020r.



W dniu 26 października 2021r. 
odbyło się XX posiedzenie Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kalisza. 
Członkowie Komitetu tym razem
spotkali się w Akceleratorze Kultury
– jednym z nowych obiektów
kulturalnych, który powstał w tym
roku w naszym śródmieściu.

Podczas spotkania członkowie Komitetu 
pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji. Zostało też 
wyłonionych dwóch przedstawicieli Komitetu 
do komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie 
dotacji dla właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości położonych na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.



Ostatnie w 2021r. 
posiedzenie Komitetu

W czwartek 16 grudnia 2021r. odbyło się XXI 
posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Członkowie Komitetu spotkali się w Centrum 
Organizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.

Przedstawiciel Prezydium Komitetu podsumował 
mijający rok trudnej, społecznej pracy 
w Komitecie dziękując wszystkim członkom 
za poświęcony czas, cierpliwość i zaangażowanie 
w sprawy naszego miasta.



Spotkanie miało miejsce 26 
maja 2022r., goście z 
województwa opolskiego
przyjechali do nas, aby 
zapoznać się z efektami
naszej rewitalizacji. 
Większość z przybyłych była
przedstawicielami gmin, 
które są na wcześniejszych
etapach procesów
rewitalizacyjnych. Przyjechali
do nas po rady i wskazówki, 
aby móc sprawniej
dokonywać zmian w swoich
gminach.

Goście z opolskiego 

na szlaku kaliskiej 

rewitalizacji



21 czerwca 2022 r. odbyło się drugie w tym roku i ostatnie przed okresem
wakacyjnym posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Podczas spotkania naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Dagmara Pokorska 
opowiedziała o bieżących i planowanych inwestycjach na obszarze rewitalizacji 
ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy Głównego Rynku i rewaloryzacji 
Parku Miejskiego.

Ostatnie przed 
wakacjami 
posiedzenie 

Komitetu Rewitalizacji



A nasze ostatnie
posiedzenie odbyło
się we wrześniu br.

Tym razem Gościem spotkania był Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Kaliszu, Krzysztof Gałka, który przedstawił kwestie związane
z inwestycjami drogowymi na obszarze rewitalizacji.



Łącznie do tej pory odbyło się XXIV posiedzeń Komitetu,

Przyjęto w sumie 73 stanowiska:

- 18 w 2017r.,

- 7 w 2018r.,

- 17 w 2019r.,

- 13 w 2020r.,

- 10 w 2021r.,

- 8 w 2022r.



A co przez ten czas udało się zrobić w 
Specjalnej Strefie Rewitalizacji...

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji
Parku Miejskiego

Konsultacje społeczne ul. Jabłkowskiego,
Parkowa oraz Główny Rynek – 2016 r.

Przebudowa ulic Piekarskiej, Browarnej, Kadeckiej, Zamkowej, 
Śródmiejskiej



Finansowanie przez 

Miasto inwestycji 

proekologicznych

Raport podsumowujący 

wyniki badań 

jakościowych 

i ilościowych obszaru 

rewitalizacji Kalisza.

Konferencja 

Przemiany przestrzeni 

publicznej miasta

Pchli targ









Konkurs na zagospodarowanie 
Głównego Rynku, Nowego Rynku 

i ul. Kanonickiej został rozstrzygnięty.

Zagospodarowanie Złotego Rogu

COP przy ul. Babina 1 otwarty



Otwarcie Akceleratora Kultury



Podpisano Umowę na przebudowę Głównego Rynku



Wszystkim Państwu dziękujemy za dotychczasową współpracę, poświęcony czas
i zaangażowanie w pracę Komitetu Rewitalizacji.

Te ostatnie 6 lat to okres bardzo intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszego Miasta,
w szczególności rozwoju obszaru rewitalizacji.

Wiele udało się osiągnąć, wiele jednak przed nami, co będziemy kontynuować
w kolejnej kadencji Komitetu.

Izabela Rącka – Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji
Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji


