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WPROWADZENIE I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 

BADANIA 

 

 

KONTEKST REALIZOWANEGO BADANIA 

Rewitalizacja w Kaliszu nie jest tematem nowym. Jak wskazują sami mieszkańcy temat ten 

podejmowany jest już po raz trzeci. Kaliszanie byli dotąd mocno angażowani w prace nad rewitalizacją 

miasta, stąd też dzisiaj otwarcie mówią o swojej postawie pełnej rozczarowania i sceptycyzmu. Z  drugiej 

jednak strony, wiedzą, że działania poprawiające jakość życia w Kaliszu są bardzo potrzebne. 

Realizacja badań dotyczących problemów i potencjałów obszaru wskazanego do rewitalizacji w Kaliszu 

wiązała się w związku z tym z pewnymi obawami dotyczącymi otwartości mieszkańców na rozmowę o 

temacie, która będzie podejmowana już któryś raz z kolei.  

Do przygotowania programu rewitalizacji Miasto Kalisz podeszło w sposób kompleksowy, dbając  

o równe zaangażowanie w definiowanie problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji przedstawicieli 

różnych interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz właścicieli i 

zarządców nieruchomości.  

Rewitalizacja w myśl nowej ustawy przyjętej w październiku 2015 roku stanowi proces wyprowadzania 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i  gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji. 

Przeprowadzone badanie jest drugim krokiem w procesie przygotowywania programu rewitalizacji  

dla Śródmieścia i okolic Kalisza, który poprzez szczegółowe zdefiniowanie problemów i potencjałów 

obszaru pozwoli zaplanować odpowiednie działania rewitalizacyjne.  

 

OBSZAR BADANIA 

Kalisz jest miastem położonym w środkowo-zachodniej Polsce, nad rzeką Prosną. To drugi co do 

wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny 

ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego. Jest uznawany 

za najstarsze miasto w Polsce, choć prawa miejskie otrzymał dopiero w połowie XIII wieku.  

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu Kalisz w roku 2015 zamieszkiwało 102 808 osób . 

Według prognoz liczba mieszkańców w Kaliszu będzie maleć i w roku 2020 będzie wynosić około 100 

tysięcy, a w 2030 już tylko około 94 tysiące.  

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 16,9% wszystkich mieszkańców, w wieku 

produkcyjnym 60,6%, w wieku poprodukcyjnym 22,5%. Wskaźnik liczby ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł w 2014 roku 65% i z roku na rok wzrasta 
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średnio o 2 punkty procentowe. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2014 roku wyniosła 6,8% i maleje 

w stosunku do lat poprzednich, jest też niższa niż dla województwa.  

Kalisz boryka się więc z podobnymi problemami demograficznymi, jak większość miast w Polsce.  

Miasto podzielone jest na 26 jednostek pomocniczych - osiedli i sołectw.  

Na potrzeby przygotowania programu rewitalizacji i wyznaczenia obszaru zdegradowanego wskazanego 

do rewitalizacji miasto zostało podzielone na 14 jednostek urbanistycznych.  

Obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem Śródmieście I, Śródmieście II oraz części jednostek 

Tyniec,  Chmielnik, Rypinek i Rajsków. Obszar liczy 18 027 mieszkańców. Położone jest w dolinie rzeki 

Prosny. Ulokowane są tu główne instytucje kulturalne, edukacyjne, urzędy oraz liczne kawiarnie, 

restauracje i sklepy.  W ostatnich latach odnotowuje się spadek ludności Śródmieścia. Spowodowane 

jest to migracją ludności do osiedli wielorodzinnych i  jednorodzinnych. 

 

METODOLOGIA BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCHOBSZARU REWITALIZACJI MIASTA 

KALISZA 

Raport stanowi podsumowanie badań ilościowych i jakościowych obszaru rewitalizacji w Kaliszu. 

Punktem wyjścia do przyjęcia metodologii badania i jego realizacji była Ustawa o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 roku, która dokładnie wskazuje, które negatywne zjawiska należy wziąć pod uwagę 

w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz na potrzeby pogłębienia analizy już dla 

samego obszaru rewitalizacji. Badanie obszaru rewitalizacji stanowi także pogłębienie kwestii 

zdiagnozowanych na etapie delimitacji Kalisza.  Poddaje społecznej ocenie zdiagnozowane na poziomie 

analizy danych problemy i deficyty obszaru Śródmieścia i okolic.  

Diagnoza koncentracji negatywnych zjawisk społecznych obejmuje badanie stopnia i przyczyn 

następujących zjawisk: 

a.      bezrobocia, 

b.      ubóstwa, 

c.      przestępczości, 

d.      niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

e.      niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

Ponadto należy dokonać diagnozy współwystępowania innych negatywnych zjawisk:  

a.      gospodarczych, w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości i słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw,  

b.      środowiskowych – przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zdrowia lub ogólnego stanu środowiska,  

c.      przestrzenno-funkcjonalnych – niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczna lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub jej niska 
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jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom 

obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych, 

d.      technicznych – degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych w tym 

mieszkalnych, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z 

obiektów budowlanych w tym szczególnie w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

Ustawa o rewitalizacji wskazuje jednak jedynie na wytyczne dotyczące zakresu badania, które należało 

przekuć na odpowiednie problemy i pytania badawcze oraz pytania szczegółowe na poziomie narzędzi 

badawczych.   

W tym celu skorzystano z modelu wypracowanego w programie badawczym projektu Restart 

(dotyczącego rewitalizacji starego miasta w Toruniu), który jeden z wykonawców - Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju realizowała w latach 2011 – 2012. Model jest spójny z wytycznymi, na które 

wskazuje Ustawa, dodatkowo wprowadza pewne aspekty uzupełniające, m.in. kwestie związane z 

kapitałem społecznym, wizerunkiem i tożsamością obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z przyjętym modelem celem podjętych badań było zdobycie kompleksowej wiedzy o  kondycji 

obszaru rewitalizacji w Kaliszu poprzez odpowiedzi na cztery główne pytania badawcze: 

1. Jak się tu żyje? (aspekt jakości społecznej badanego obszaru) 

2. Jak się tu pracuje? (aspekt atrakcyjności gospodarczej badanego obszaru) 

3. Czy da się tu dotrzeć? (aspekt skomunikowania i dostępności oraz otwartości badanego 

obszaru) 

4. Czy chce się tu przebywać? (aspekt jakości standardu cywilizacyjnego i środowiskowego oraz 

wizerunku obszaru) 

Na każdy z czterech aspektów badawczych składają się trzy kluczowe czynniki kształtujące dany obszar. 

Przyjmujemy, że dla poszczególnych aspektów są to: 

1. dla JAKOŚCI SPOŁECZNEJ: poziom kapitału społecznego  i jakości wspólnoty (A1), bogactwo pola 

szans indywidualnych (A2) oraz warunki funkcjonowania mieszkalnictwa (A3),   

2. dla ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ: istniejąca aktywność gospodarcza (B1), poziom kapitału 

kreatywnego (B2) oraz regulacje administracyjne i klimat dla biznesu (B3), 

3. dla DOSTĘPNOŚCI OBSZARU: jakość wewnętrznej sieci przepływów osób, towarów i  informacji 

(C1), otwartość i inkluzyjność przestrzeni (C2), oraz jakość skomunikowania z  otoczeniem (C3),   

4. dla STANDARDU CYWILIZACYJNEGO I WIZERUNKU: dobra przestrzeń publiczna z  właściwą 

infrastrukturą i wysokiej jakości środowiskiem (D1), reputacja obszaru, jego genius loci i creative 

milieu (D2) oraz włączenie obszaru w szerszy system bezpieczeństwa publicznego (D3). 
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 Założenia te można zapisać w postaci poniższej matrycy. 

 MATRYCA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH BADANY OBSZAR 

A2 

Bogactwo pola szans 

rozwoju 

indywidualnego 

A3 

Spójność społeczna 

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

B3 

Ułatwienia 

lub utrudnienia 

dla biznesu 

B2 

Poziom kapitału 

kreatywnego 

A1 

Kapitał społeczny 

i jakość wspólnoty 

 

 

B1 

Istniejąca 

aktywność 

gospodarcza 

C1 

jakość wewnętrznej 

sieci przepływu ludzi, 

towarów i informacji 

 

 

D1 

bezpłatna 

infrastruktura 

„cywilizacyjna” i jakość 

środowiska 

C2 

Otwartość  

i inkluzywność 

przestrzeni 

C3 

Skomunikowanie z 

otoczeniem 

D3 

włączenie w system 

bezpieczeństwa 

publicznego 

D2 

Reputacja obszaru, 

wizerunek, genius loci, 

creative milieu 

  

Ostatecznie przyjęta metodyka badania została wypracowana w oparciu o doświadczenie PZR nabyte 

podczas realizacji projektów badawczych i partycypacyjnych, doświadczenie analityków oraz 

pracowników naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Model iwyjściowy został uzupełniony o aspekty dynamiczne, które włączają kwestię związaną  

z  wpływem poszczególnych grup interesariuszy na sytuację badanego obszaru. Diagnozują więc kwestię 

zarządzania, tak ważną w procesach rewitalizacyjnych. 

 

 

 

STANDARD 

CYWILIZACYJNY I 

WIZERUNEK 

DOSTĘPNOŚĆ 

OBSZARU 

ATRAKCYJNOŚĆ 

GOSPODARCZA 
JAKOŚĆ SPOŁECZNA 
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Przyjęta matryca badania wytyczonego obszaru rewitalizacji w Kaliszu wygląda następująco: 

 

ASPEKT STATYCZNY 

kultura i 

społeczeństwo 
kapitał społeczny 

indywidualne 

perspektywy 

ekonomiczne 

 

kapitał kreatywny 

warunki bytowe i 

infrastruktura 

społeczna 

 

PERSPEKTYWA 

SPOŁECZNA 

 

ATRAKCYJNOŚĆ 

EKONOMICZNA 

warunki 

prowadzenia 

biznesu 

bezpłatna 

infrastruktura 

 

PRZESTRZEŃ 
WIZERUNEK I 

TOŻSAMOŚĆ 

bezpieczeństwo 

 

otwartość  

i inkluzyjność 

przestrzeni oraz 

stan środowiska 

komunikacja wizerunek tożsamość miejsca 

 

ASPEKT DYNAMICZNY 

Samorząd trzeci sektor czy coś się zmieniło co się zmieniło 

Biznes KTO I CO PERSPEKTYWA co się powinno zmienić 
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REALIZACJA BADANIA  

W ramach realizacji szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Kalisza przeprowadzono szeroko 

zakrojone badania o charakterze ilościowym oraz jakościowym, które pozwoliły zaangażować 

przedstawicieli różnych grup interesariuszy rewitalizacji w proces diagnozowania problemów, deficytów 

i potencjałów obszaru, który ma zostać poddany interwencji.  

W ramach badań ilościowych przeprowadzono:  

a. 350 wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Dobór próby 

oparty był o random route sampling, polegający na tym, że ankieter otrzymuje wybrany adres 

(punkt startowy) i rozpoczyna realizację badania, przeprowadzając kolejne wywiady w co n-tym 

mieszkaniu, od punktu startowego poczynając. Ze względu na trudny obszar badania 

zdecydowano, że wywiad będzie realizowany co 3 numer mieszkania/domu. Ponadto 

zastosowany został także dobór naprzemienny na poziomie wyboru konkretnej osoby do 

badania – naprzemiennie mężczyzna/kobieta.  

b. Zastosowanie takiej techniki badawczej umożliwiło dotarcie do reprezentatywnej grupy 

mieszkańców obszaru rewitalizacji w Kaliszu, szczególnie do tych osób, które zazwyczaj trudno 

jest zaangażować używając innych narzędzi badawczych  np. internetowych, mówimy tu o 

osobach starszych i o niższym statusie społecznym oraz materialnym, które stanowią znaczący 

odsetek mieszkańców badanego obszaru .  

c. 30 wywiadów kwestionariuszowych (CATI) z właścicielami bądź zarządcami budynków będących 

w obszarze rewitalizacji. Próbę dobrano w sposób losowy prosty z operatu losowania 

otrzymanego przez Urząd Miejski w Kaliszu oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców w 

mieście.  

d. 75 wywiadów kwestionariuszowych (CATI) z przedsiębiorcami (będącymi właścicielami lub 

kierownikami) prowadzącymi działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji. Próbę dobrano 

w sposób losowy prosty z operatu losowania otrzymanego przez Urząd Miejski w  Kaliszu.  

e. 52 wywiady kwestionariuszowe (CAPI) bezpośrednie z osobami decyzyjnymi z organizacji 

pozarządowych w Kaliszu,  prowadzącymi działania w obszarze zdegradowanym i  rewitalizacji. 

Próbę dobrano w sposób losowy prosty z operatu losowania otrzymanego przez Urząd Miejski w 

Kaliszu.  

W przypadku dwóch grup interesariuszy - przedstawicielami przedsiębiorców oraz właścicieli i  

zarządców nieruchomości zastosowano technikę wywiadu telefonicznego (CATI) ze względu na dużą 

skuteczność tej techniki w przypadku badań z tymi grupami respondentów. Są to interesariusze, z 

którymi zdecydowanie trudniej przeprowadzić wywiad face to face . Zastosowana technika pozwoliła w 

stosunkowo krótkim czasie uzyskać konkretne odpowiedzi na postawione problemy i pytania badawcze.  

W ramach badań jakościowych przeprowadzono łącznie 13 działań o charakterze badawczym:  

a. 8 punktów terenowych w następujących lokalizacjach: Przedszkole Bursztynowy Zamek (Park 

Miejski 1),  Deptak (Śródmiejska/Złota), Planty (przy pomniku A. Asnyka), Ciasna (Gimnazjum  

nr 2), Jabłkowskiego, Młodzieżowy Dom Kultury (Fabryczna), Parkowa, Główny Rynek;  

b. 3 wywiady grupowe (fokusy) z przedstawicielami właścicieli i zarządców nieruchomości, 

przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi;  

c. 2 debaty publiczne, w tym debata otwierająca (I LO im. A. Asnyka) i debata podsumowująca 

(Cafe Calisia). 
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Szczegółowy opis jakościowych narzędzi i technik badawczych znajduje się w części opisującej wyniki 

badań.  

Zastosowanie punktów terenowych pozwoliło na dotarcie do pozostałych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, a także do osób spoza obszaru, których głos w przypadku problemów Śródmieścia  

i  najbliższych okolic jest również bardzo istotny i powinien zostać wzięty pod uwagę.  

Zastosowanie różnych technik i narzędzi pozwoliło na rozmowę o obszarze badanym w mniej 

zobowiązujący sposób. Jednocześnie realizacja badawczych punktów terenowych w różnych częściach 

badanego obszaru pozwoliła na bezpośrednie skonfrontowanie badanych z omawianymi problemami i 

często wskazanie ich „tu i teraz”.  

Zrealizowane wywiady grupowe z przedstawicielami właścicieli i zarządców nieruchomości, 

przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi pozwoliły z kolei na pogłębienie informacji 

uzyskanych w badaniu ilościowym i dotarcie do najbardziej zaangażowanych przedstawicieli grup 

interesariuszy, którzy też najczęściej mają najwięcej doświadczeń i szeroką wiedzę w temacie badania.  

Z kolei debaty publiczne pozwoliły skonfrontować mieszkańców i pozostałych interesariuszy obszaru 

rewitalizacji z prowadzonym procesem badawczym, przyniosło także informacje o  subiektywnych 

odczuciach rangi diagnozowanych problemów.  
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BADANIE ILOŚCIOWE - JAKOŚĆ ŻYCIA  

W ŚRÓDMIEŚCIU I OKOLICACH WEDŁUG JEGO 

MIESZKAŃCÓW  
 

 

OPIS PRÓBY BADAWCZEJ   

 

Próba badawcza składa się z 58,7% kobiet i 41,3% mężczyzn, próbę cechuje więc niewielka 

nadreprezentacja kobiet nad mężczyznami.  

 

 
 

Blisko połowa badanych osób to mieszkańcy Śródmieścia Kalisza, którzy posiadają wykształcenie wyższe. 

Jest to dość typowa sytuacja w realizacji badań społecznych, ponieważ to osoby z wyższym 

wykształceniem są bardziej otwarte na sytuacje badawcze i generalnie częściej biorą udział w  badaniach 

społecznych. Ponad ¼ badanych reprezentuje osoby z wykształceniem średnim (27,4%), 9% posiada 

wykształcenie zawodowe, a 18% jest w trakcie nauki. Podczas realizacji badania udało się dotrzeć do 

przedstawicieli różnych poziomów wykształcenia.  

 

 
Próba badawcza jest także zróżnicowana pod względem wiekowym. Najmniej osób badanych było  

w wieku 66 lat i więcej (12,5%) oraz 36-45 lat (19,3%). Najwięcej badanych było w wieku 56-65 lat 

(25%), 46-55 lat (21,7%) oraz do 35 lat (21,4%).  

n=345 

n=345 
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Struktura pracy jest skorelowana ze statusem zawodowym respondenta (wykres poniżej). 

Porównywalna liczba badanych to osoby pracujące (41,7%) oraz będące na emeryturze czy rencie 

(42,4%). Wśród osób pracujących najwięcej osób to pracownicy w sektorze prywatnym (29%). Niewiele 

osób badanych prowadzi własny biznes (2,3%) oraz pracuje w sektorze pozarządowym (1,2%), trochę 

więcej osób badanych reprezentuje sektor publiczny (5,9%). Wśród osób bezrobotnych, którzy stanowią 

15,9% badanych 9,4% deklaruje, że szuka pracy, natomiast 5,3% wskazuje, że nie poszukuje 

zatrudnienia.  

 

 

 
 

 

 
 

 

n=345 

n=345 
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Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy, którzy od wielu lat mieszkają w Kaliszu, a także  

w  samym Śródmieściu. 75% badanych mieszka w Kaliszu ponad 31 lat, a 83,6% badanych deklaruje,  

że w samym Śródmieściu mieszka dłużej niż 11 lat. Długość zamieszkiwania badanego obszaru przez 

respondentów pozwala stwierdzić, że badani mają dużą wiedzę na temat jego funkcjonowania, 

problemów i deficytów, a także potencjałów.  

 

 
 

 
 

Zdecydowana większość badanych (85,2%) to rodzice – najwięcej respondentów ma dwoje lub  jedno 

dziecko – odpowiednio 38,6% oraz 27,3%.  

 

 
Większość badanych posiada mieszkanie własnościowe (41,9%). Duża grupa to także osoby, które mają 

mieszkania przydzielone przez Urząd Miasta będące własnością gminy(28,2%) oraz mieszkania 

n=345 

n=345 

n=345 
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lokatorskie, których właścicielami i zarządcami są spółdzielnie mieszkaniowe, a osoby w nich 

zamieszkujące nie posiadają do nich prawa własności (16,4%).  

 

 
 

Można stwierdzić, że badana próba daje przekrojowy obraz sytuacji mieszkaniowej w  Śródmieściu 

Kalisza.  

Blisko połowa mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu (45,5%) posiada własny piec. Duża część 

badanych to także osoby podłączone go zbiorczego ogrzewania (30,2%). Próba badawcza potwierdza w 

ten sposób jeden ze zdiagnozowanych problemów badanego obszaru – wysoką emisję spowodowaną 

głównie indywidualnym ogrzewaniem.  

 

 
 

 

Zdecydowana większość badanych osób znajduje się w przeciętnej i złej sytuacji finansowej 

(odpowiednio 45,5% i 17,9% badanych). Większość respondentów dokonuje analogicznej oceny sytuacji 

finansowej w Polsce jako przeciętnej i złej, gdzie trudno o dobre wynagrodzenie, które pozwala na 

nieprzewidziane wydatki (łącznie 62,7% odpowiedzi). Jednocześnie ponad ¼ badanych ocenia swoją 

sytuację finansową jako dobrą (31,1%) i podobnie ocenia sytuację ekonomiczną w Polsce wskazując 

poprawę wysokości zarobków w stosunku do lat wcześniejszych, która pozwala na więcej 

nieprzewidzianych wydatków (27%).  

 

n=345 

n=345 
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Zastosowany dobór próby badawczej pozwolił na zbadanie opinii na temat obszaru wskazanego do 

rewitalizacji w Kaliszu wśród zróżnicowanej grupy mieszkańców obszaru. 
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ASPEKT SPOŁECZNY  

Analizując aspekt społeczny obszaru rewitalizacji w Kaliszu zostały wzięte pod uwagę następujące 

zagadnienia: kapitał społeczny obszaru, ocena oferty kulturalnej, bezpieczeństwo oraz tożsamość 

i wizerunek obszaru. Są to aspekty, na które Ustawa o rewitalizacji nie wskazuje wprost. Są one jednak 

kluczowe w badaniach dotyczących jakości życia i kapitału społecznego. Działania rewitalizacyjne 

powinny uwzględniać także te czynniki, w dużej mierze kształtujące obszar.  

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY OBSZARU  

Pojęcie kapitału społecznego nie jest w literaturze przedmiotu ściśle zdefiniowane, przez co jest również 

terminem bardzo  pojemnym. Cytując za Januszem Czapińskim: „mieści się w nim wszystko to, co 

decyduje o zdrowych relacjach społecznych, dbaniu o dobro wspólne i współpracy”.1 

Wychodząc z powyższego założenia na temat charakteru omawianego zagadnienia, w  przedstawionym 

respondentom kwestionariuszu ankiety wyszczególniono pewne zmienne i  wskaźniki, które w naszej 

opinii odzwierciedlają potencjał społeczności w tym zakresie. Zadane respondentom pytania dotyczyły 

między innymi oceny funkcjonujących w obszarze Śródmieścia więzi wewnątrzwspólnotowych (relacji 

sąsiedzkich), zdolność społeczności do samoorganizowania się  i podejmowania inicjatyw na rzecz dobra 

wspólnego, czy jej relacji z instytucjami reprezentującymi władzę lokalną (tu Urząd Miejski).  

Zaufanie, jakim mieszkańcy Śródmieścia i okolic darzą innych ludzi ocenić można niestety  raczej jako 

średnie. Najwyższe wartości przypisywały mu osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, jak i te, 

które w dalszym ciągu kontynuują naukę. Respondenci stosunkowo bardziej cenią sobie za to dobre 

relacje z sąsiadami, które ważne i bardzo ważne są dla około 65% z  nich. Także tutaj widoczna jest 

zależność pomiędzy deklarowaną postawą respondentów, a ich poziomem wykształcenia. Dobre relacje 

z sąsiadami cenią sobie szczególnie także osoby w wieku powyżej 66 roku życia, co widoczne jest 

chociażby w porównaniu ich deklaracji z tymi składanymi przez reprezentantów młodszych grup 

wiekowych. Zdaje się to w pewnym stopniu potwierdzać sygnalizowany od jakiegoś czasu problem 

rozpadu więzi sąsiedzkich2. 

W temacie omawianego zagadnienia, warto także przywołać dostrzegalny przez respondentów spory 

potencjał mieszkańców Kalisza i omawianego obszaru w zakresie działań dla dobra wspólnego. Choć ich 

zdaniem zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że coś dobrego dla miasta zrobią kaliszanie (ok. 

56% odpowiedzi twierdzących), niż mieszkańcy Śródmieścia i okolic dla swojej dzielnicy (ok. 36% 

odpowiedzi na tak), to warto zauważyć, że przeciętnie udzielana odpowiedź nie spada poniżej połowy 

skali. 

Niestety, w poczynionych analizach wyłania się również stereotypowy obraz bierności osób o  

najniższym poziomie stopy życiowej. Osoby te - szczególnie w porównaniu z tymi, których sytuację 

materialną ocenić można jako dobrą - deklarowały np. zdecydowanie mniejsze przekonanie, że możliwe 

jest wspólne działanie mieszkańców Kalisza dla dobra miasta. 

                                                                 
1
 Czapiński Janusz i inni. 2013. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (s. 285) 

2
 Kowalczuk Katarzyna (opr.).2012. Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne - komunikat z badań CBOS 

(BS/93/2012) 
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Na podstawie przeanalizowanych aspektów, jakie uznajemy za istotne przy ocenie kapitału społecznego 

mieszkańców Śródmieścia Kalisza i  jego okolic należałoby uznać, że nie jest on szczególnie wysoki, ani 

również wyróżniający w zakresie poszczególnych, poddawanych analizie kwestii. Nie wyklucza to jednak 

podejmowania w przyszłości działań, które angażować będą mieszkańców omawianego terenu.  

 

 

ii 
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OCENA OFERTY KULTURALNEJ 

Nieco ponad połowa przebadanych mieszkańców Śródmieścia i okolic Kalisza (58%) uważa,  

że oferowane w mieście wydarzenia kulturalne są dla nich atrakcyjne, przy czym  z powyższą opinią  

w większym stopniu zgadzają się kobiety niż mężczyźni. One też częściej uznają organizowane 

przedsięwzięcia za mocną stronę miasta, choć nadal opinie respondentów w tym temacie uznać można 

za umiarkowanie pozytywne.  

W zakresie zarówno uczestnictwa w kulturze, jak i oceny dostępnej oferty wyłania się w pewnym 

stopniu stereotyp wykluczenia z niej osób niewykształconych, jak i tych, którzy dysponują stosunkowo 

niskim dochodem. Przedstawiciele obydwu tych grup zdecydowanie rzadziej brali udział w 

organizowanych na obszarze Śródmieścia wydarzeniach, choć odnośnie stwierdzenia czy są one dla nich 

atrakcyjne, nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi kategoriami 

respondentów. W tym kontekście można uznać, że dostępna w mieście oferta nie jest wykluczająca ze 

względu na nieodpowiednie jej dostosowanie do potrzeb i gustu jej adresatów.  

n=336, 

zestawienie 

średnich 

odpowiedzi 
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Mimo zasadniczo pozytywnej opinii mieszkańców na temat dostępnych wydarzeń kulturalnych, jedynie 

garstka uczestniczy w nich częściej niż raz na jakiś czas. Niestety, 51% spośród mieszkańców Śródmieścia 

i okolic bierze w nich udział (raczej) rzadko.  

Niepokoi również niski stopień poczucia sprawczości mieszkańców w zakresie organizacji owych 

wydarzeń. Prawie połowa respondentów uważa, że nie ma okazji aktywnie zaangażować  

się w przygotowanie i realizację przedsięwzięć, jakie organizowane są na obszarze Śródmieścia i w jego 

okolicy. Powyższy stan rzeczy z pewnością nie sprzyja integracji mieszkańców czy budowaniu poczucia 

wspólnotowości. Jest to istotne szczególnie ze względu na wcześniej wspomniany spory potencjał 

mieszkańców odnośnie podejmowania działań dla dobra wspólnego. 
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Podsumowując zagadnienie atrakcyjności oferty kulturalnej Śródmieścia i okolic należy jednak przyznać, że 

zdaniem respondentów nie jest ona jego szczególnie mocną stroną. Za nieszczególnie satysfakcjonującą 

uznać można zarówno liczbę ciekawych miejsc i wydarzeń, jakie odwiedzić można na terenie Śródmieścia i 

okolic, jak i możliwość spotkania na omawianym obszarze ciekawych osobowości, które budować mogą 

markę miasta, jako ośrodka przyciągającego zainteresowanych kulturą. Śródmieście i okolice postrzegane 

są przez mieszkańców raczej jako po prostu dobre miejsce do życia, w którym można zrobić zakupy czy 

spotkać się ze znajomymi. Respondenci twierdzą również, że jest ono stosunkowo dobrym miejscem do 

spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi (choć sami rodzice oceniali ten aspekt zdecydowanie gorzej 

niż osoby bezdzietne).  
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Osoby o najniższych dochodach były mniej usatysfakcjonowane w zakresie powyżej przywołanych 

możliwości spędzania wolnego czasu (zwłaszcza z przyjaciółmi). Związane jest to jednak 

prawdopodobnie z dominującą na terenie Śródmieścia ofertą obiektów komercyjnych, na wizytę  

w których prawdopodobnie nie mogą sobie pozwolić. 

Choć dostosowanie oferty wydarzeń kulturalnych i infrastruktury rozrywkowej do potrzeb mieszkańców 

Śródmieścia jest niezwykle istotne dla jego rozwoju, to nie należy zapominać także o  tym, że nawet 

najbardziej udane i satysfakcjonujące mieszkańców wydarzenia mogą zakłócać spokój pozostałych z 

nich. W chwili obecnej nie jest to jednak często zgłaszany problem.  
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Podsumowując powyższy fragment, należałoby uznać, że Śródmieście Kalisza i jego okolice są  

w umiarkowanym stopniu atrakcyjne pod względem kierowanej do mieszkańców i turystów oferty 

kulturalnej. Choć nie wyróżnia się ona znacząco na plus, to też trudno wskazać konkretne kwestie, które 

mogą być szczególnie uciążliwe w tym zakresie dla jej odbiorców.  

 

BEZPIECZEŃSTWO  

Odczuwalny poziom bezpieczeństwa bez wątpienia przekłada się na jakość życia na omawianym terenie. 

Śródmieście i okolice  uznawane są przez respondentów za obszar stosunkowo bezpieczny zarówno dla 

mieszkańców, jak i odwiedzających je turystów. Co ciekawe, teren ten może być nieco bardziej 

„niebezpieczny” dla własnych mieszkańców niż odwiedzających go gości. Różnice te nie są jednak duże, 

a zdecydowana większość respondentów w przeciągu ostatnich 5 lat nie doświadczyła w  miejscu 

swojego zamieszkania sytuacji zagrażających ich zdrowiu bądź mieniu.  

Niestety, problem ten - choć w skali całej próby raczej marginalny - dotykał częściej osoby o niskich 

dochodach i wykształceniu. Świadczyć to może o istnieniu na terenie Śródmieścia i okolic pewnych 

obszarów biedy, które spotykają się na co dzień z pewnymi charakterystycznymi problemami,  

m.in. przemocą i przestępczością. 

Opinia mieszkańców znajduje odzwierciedlenie w zgłaszanym w dalszej części opracowania 

zapotrzebowaniem mieszkańców na podjęcie działań, mających na celu zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa (np. monitoring miasta, więcej patroli policji).  
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ZWIĄZANIE MIESZKAŃCÓW Z MIASTEM I ŚRÓDMIEŚCIEM  

Jak wspomniano wcześniej, Śródmieście Kalisza i okolice postrzegane są za ogólnie dobre miejsce  

do życia, o umiarkowanym potencjale przyciągania nowych mieszkańców. Choć wprawdzie twierdzenie 

to ponownie nie jest szczególnie popularne pośród respondentów o najniższej stopie życiowej, to 

można założyć że związane jest raczej z ich osobistą sytuacją materialną niż charakterystyką samego 

obszaru.  

Wydaje się, że respondenci czują silny związek zarówno ze swoim miastem, jak i jego innymi 

mieszkańcami. Szczególnie zadowolonymi z zamieszkiwania omawianego obszaru są osoby nadal uczące 

się/studiujące i te posiadające wyższe wykształcenie.  
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Zgodnie z deklaracjami, problemów związanych z mieszkaniem w Śródmieściu doświadczyło jedynie 8% 

naszych rozmówców. Zdecydowana większość nie zasygnalizowała tego rodzaju incydentów. Mimo to, 

niemal połowa ankietowanych (43%) twierdzi, że gdyby istniała taka możliwość, podjęłaby decyzję o 

przeprowadzeniu się do innej dzielnicy miasta. Zależne może być to jednak w dużym stopniu od kwestii 

związanych z obsługą i eksploatacją obecnie zamieszkiwanego lokalu mieszkalnego (szczególnie z jego 

ogrzewaniem). Osoby korzystające z instalacji cieplnych, które powszechnie uznawane mogą być za 

drogie w utrzymaniu (np. ogrzewanie typu elektrycznego), pracochłonne i nieekologiczne (palenie we 

własnym piecu) zdecydowanie częściej deklarowały gotowość wyprowadzki w porównaniu do tych, 

korzystających z ogrzewania centralnego (miejskiego i opartego na głównej kotłowni). 
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ASPEKT SPOŁECZNY – PODSUMOWANIE  

Podsumowując aspekt społeczny - omawiany w powyższym rozdziale - należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 

przeciętność Śródmieścia i okolic w praktycznie wszystkich ocenianych przez respondentów kwestiach. Ich 

zdaniem omawiany obszar jest ciekawy, bezpieczny i dobry dla życia. Podkreślana w ocenach badanych 

przeciętność, mimo pejoratywnego charakteru tego określenia, może być wbrew pozorom  dużym atutem okolicy. 

Omawiany obszar, ze względu na umiarkowany potencjał turystyczny i kulturalny, zdaje się w  oczach 

respondentów nie ma większych szans za zostanie istotnym ośrodkiem rozrywkowym i  turystycznym na mapie 

Polski. Ma za to szanse, by stać się miejscem, w  którym rodzinom z dziećmi i osobom starszym po prostu dobrze 

będzie się żyło. Taki też kierunek rozwoju Śródmieścia i okolic zdaje się widzą jego obecni mieszkańcy.  

Opinia o Śródmieściu i okolicach jako dobrym miejscu do życia, o umiarkowanym potencjale przyjmowania nowych 

mieszkańców jest jednak zdecydowanie niżej oceniana przez mieszkańców o niższym statusie materialnym i 

gorszych warunkach mieszkaniowych, w jakich się znajdują – to te osoby deklarują, że mogłyby wyprowadzić się do 

innej dzielnicy Kalisza.  

Znaczącą wartością obszaru rewitalizacji jest silne związanie mieszkańców z miastem i badanym obszarem oraz 

fakt, że respondenci widzą potencjał działania mieszkańców dla dobra wspólnego. Choć kapitał społeczny 

mieszkańców badanego obszaru nie jest szczególnie wysoki to jednak jest dobrą podstawą do wzmacniania 

lokalnych społeczności w ramach działań rewitalizacyjnych.  
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ASPEKT PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNY  

 

Kwestie przestrzenno-funkcjonalne poza kwestiami społecznymi są kluczowe dla jakości życia 

mieszkańców. Dobre warunki mieszkaniowe, dostęp do usług społecznych, dostosowana komunikacja 

oraz dostęp do bezpłatnej infrastruktury w przestrzeni publicznej i atrakcyjność przestrzeni to aspekty w 

dużej mierze warunkujące naszą ocenę miejsca, w którym mieszkamy. Te kwestie zostały poddane 

ocenie mieszkańców obszaru rewitalizacji w Kaliszu.  

Na ocenę warunków mieszkaniowych składa się opinia respondentów na temat infrastruktury 

technicznej budynków mieszkaniowych, dostępu do podstawowych mediów i usług oraz postrzeganej 

atrakcyjności mieszkań w badanym obszarze. Ocenie poddana została także dostępność komunikacyjna 

Śródmieścia i okolic oraz komfort poruszania się różnymi środkami transportu, a także kwestia ruchu 

samochodowego w centrum. Atrakcyjność przestrzeni publicznej i dostęp do bezpłatnej infrastruktury 

rozumiemy z kolei jako możliwość spędzania czasu przez mieszkańców w przestrzeni wspólnej i dostępną 

infrastrukturę, która to umożliwia.  

 

WARUNKI BYTOWE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

 

Jako pierwsze zostały poddane ocenie warunki mieszkaniowe oraz dostęp do podstawowych usług 

społecznych w Śródmieściu i okolicach. 

 

Stan techniczny budynków  

 

Pierwszą kwestią poddaną ocenie respondentów był stan techniczny budynków w badanym obszarze 

rozumiany jako estetyka i ogólny stan, w jakim znajduje się budynek, czy jest zadbany, czy nie. Ponad 

połowa mieszkańców badanego obszaru ocenia ich stan negatywnie (22% wskazań zdecydowanie źle, 

32% raczej źle). Badani wynajmujący mieszkania przydzielone gorzej oceniają stan techniczny budynków 

niż, mieszkańcy posiadający własne mieszkania. Ocena stanu technicznego budynków jest zróżnicowana 

także pod względem postrzeganego przez badanych poziomu życia - osoby postrzegające go lepiej, są 

bardziej zadowolone z infrastruktury budynków. Analiza ocen dokonanych przez respondentów 

wskazuje na wyraźne różnice między stanem technicznym budynków w Śródmieściu i okolicach. 
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Warunki mieszkaniowe 

 

Rozpatrując bardziej szczegółowo kwestie związane z warunkami mieszkaniowymi w Śródmieściu 

i okolicach, ocena ta wypada stosunkowo dobrze. Połowa badanych pozytywnie oceniła poszczególne 

kwestie związane z zaopatrzeniem budynków mieszkalnych w potrzebną infrastrukturę i usługi. Najlepiej 

oceniona została przez mieszkańców jakość usług komunalnych (np. wywóz śmieci, oświetlenie itp.) – 

69% odpowiedzi pozytywnych. Ankietowani dobrze ocenili także dostęp mieszkań do multimediów i 

mediów komunalnych  - odpowiednio 61% i 58% odpowiedzi pozytywnych. Dostęp mieszkań do 

multimediów najlepiej oceniła grupa osób uczących się i osób z wykształceniem wyższym. Z kolei dostęp 

mieszkań do mediów komunalnych najlepiej ocenili najstarsi mieszkańcy w grupie respondentów. Może 

być to związane z realnym polepszeniem standardów mieszkań, których mieszkańcy ci doświadczyli 

podczas wielu lat mieszkania w  Śródmieściu.  

Najgorzej mieszkańcy ocenili dostęp mieszkań w Śródmieściu i okolicy do sieci ciepłowniczej. Kategoria 

ta uzyskała najmniej pozytywnych odpowiedzi  - 37% oraz najwięcej negatywnych – 39%. Opinia 

mieszkańców jest spójna z wynikami zebranych danych zastanych na etapie diagnozy delimitacji obszaru 

Kalisza i uwidacznia duży problem w obszarze rewitalizacji.  
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Również w przypadku szczegółowych, wymienionych wyżej kwestii, które badaliśmy w zakresie ogólnych 

warunków mieszkaniowych badanego obszaru, cechą różnicującą ocenę respondentów jest ich status 

ekonomiczny oraz warunki mieszkaniowe. Badani, którzy oceniają swoją sytuację finansową jako złą, 

mieszkają w lokalach przydzielonych oraz źle postrzegają poziom życia dokonali najniższych ocen 

szczegółowych kwestii związanych z warunkami mieszkaniowymi. Pozwala to wnioskować o gorszych 

warunkach mieszkaniowych i bytowych części mieszkańców badanego obszaru. Zdecydowanie lepiej 

warunki mieszkaniowe w Śródmieściu i okolicach oceniają badani, którzy uważają, że Śródmieście i 

okolice są dobrym miejscem do życia oraz ci respondenci, którzy wskazują, że nie doświadczyli 

niebezpiecznych sytuacji w miejscu swojego zamieszkania.  
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Atrakcyjność mieszkań w Śródmieściu i okolicach w porównaniu z pozostałymi dzielnicami miasta nie 

została oceniona przez badanych zbyt wysoko – 43% osób wskazało, że mieszkania w  Śródmieściu i 

okolicach są atrakcyjne w porównaniu z pozostałymi dzielnicami miasta, natomiast 35% udzieliło 

odpowiedzi negatywnej. Postrzeganie Śródmieścia i okolic jako atrakcyjnej dzielnicy Kalisza w 

porównaniu z pozostałymi częściami miasta również skorelowane jest z opinią badanych o tym, że 

Śródmieście jest dobrym miejscem do życia i jest zdecydowanie silniejsze wśród badanych, którzy nie 

doświadczyli sytuacji niebezpiecznych w badanym obszarze.  
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Przedstawione wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że tym co najbardziej wpływa na ocenę warunków 

bytowych wśród mieszkańców Śródmieścia i okolic jest ich status ekonomiczny i sytuacja finansowa, co 

przekłada się na warunki mieszkaniowe. Dobra sytuacja materialno-finansowa badanych umacnia w nich 

przekonanie o dobrych warunkach bytowych, które panują w Śródmieściu i  okolicach. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że analiza odpowiedzi wskazuje na dość duże zróżnicowanie badanego obszaru pod 

względem  warunków bytowych, w jakich żyją mieszkańcy. 

 

Jakość usług w Śródmieściu i okolicach  

 

Jakość  usług publicznych w Śródmieściu i okolicy ogólnie rzecz biorąc została dobrze oceniona przez 

badanych. Najniżej została oceniona jakość urzędów (56% ocen pozytywnych, 16% negatywnych). Z 

kolei bardzo pozytywną opinią wśród mieszkańców cieszą się sklepy spożywcze oraz kawiarnie i 

restauracje, które otrzymały najwięcej ocen pozytywnych wśród osób badanych (odpowiednio 78% i 

79% odpowiedzi bardzo dobrze).  
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Kawiarnie i restauracje są lepiej oceniane przez kobiety niż przez mężczyzn, a także przez osoby  

w  wieku 56-65 lat i poniżej 35 lat oraz mieszkańców, którzy oceniają swoją sytuację finansową jako 

dobrą. To ci mieszkańcy w dużej mierze są klientami kawiarni i restauracji w Śródmieściu i okolicach. 

Zastanawiająca może wydawać się wysoka ocena tej kategorii usług wśród respondentów oceniających 

swoją sytuację finansową jako złą. Wynik ten, również w kontekście wcześniej dokonywanych ocen 

przez tę grupę respondentów, można interpretować jako wyraz pewnych aspiracji, do których dążą 

badani, bądź przekonania o wysokiej jakości usług w Śródmieściu i  okolicach w ogóle.  
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Instytucje edukacyjne zostały najwyżej ocenione przez badanych z wyższym wykształceniem, o  dobrym 

statusie materialnym i przekonanych o dobrym poziomie życia. To grupa badanych, która  najczęściej 

korzysta z wielu usług edukacyjnych, nie tylko posyła swoje dzieci do szkoły, ale także korzysta ze 

żłobków, przedszkoli, uczelni i innych form edukacji. Duże doświadczenie w obszarze usług 

edukacyjnych, a także możliwość wyboru wysokiej jakości edukacji w dużej mierze determinuje wysoką 

ocenę tych usług dokonaną przez badanych.  
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W przypadku oceny jakości usług szpitali i przychodni zdrowia zauważalne są niewielkie różnice  

w  ocenie przez badanych. Najwyżej ocenili tą kategorię usług respondenci z wykształceniem wyższym, 

przekonani o dobrym poziomie życia oraz mający troje i więcej dzieci. W tym przypadku również 

potencjalnie więcej doświadczeń oraz możliwość wyboru usług zdrowotnych może wpływać na taką, a 

nie inną ocenę tej grupy badanych.  
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Ocena jakości usług dokonana przez badanych pozwala wnioskować o ich dobrej jakości w obszarze 

Śródmieścia i okolic. Należy jednak zwrócić uwagę na usytuowanie badanego obszaru. Jest to centrum 

miasta, w których zazwyczaj lokowane są najważniejsze instytucje publiczne (szczególnie urzędy, 

instytucje kulturalne i edukacyjne), a także jest największa różnorodność i dostępność do miejsc spotkań 

(kawiarni i restauracji) oraz różnego rodzaju sklepów.  
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DOSTĘP DO BEZPŁATNEJ INFRASTRUKTURY  

 

Bezpłatna infrastruktura i atrakcyjność przestrzeni, możliwość ciekawego spędzenia czasu poza domem 

to kwestie, które decydują o tym czy chcemy w tej przestrzeni przebywać oraz pośrednio, czy mamy 

powód, aby wychodzić z domu. Postulaty dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych 

w polskich miastach często dotyczą kwestii podstawowych, jak chociażby „bezpłatnych” miejsc do 

siedzenia. Jest to potrzeba bardzo mocno podkreślana szczególnie przez seniorów i seniorki, potrzeba 

podstawowa dla każdego mieszkańca. Ocena dostępu do miejsc do siedzenia w Śródmieściu i okolicy nie 

jest jednoznaczna. Prawie tyle samo badanych wskazało, że miejsc do siedzenia brakuje – 40% 

odpowiedzi, jak i, że jest ich wystarczająca ilość  - 43% odpowiedzi. Wynik wskazuje na brak 

zaspokojenia podstawowej potrzeby związanej z  przebywaniem w przestrzeni publicznej u znaczącej 

grupy mieszkańców, ale sugeruje też, że dostęp do tych miejsc nie jest w przestrzeni badanego obszaru 

równomierny. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoką ocenę tej kategorii wśród mieszkańców 

zamieszkujących mieszkania przydzielone.  

Mocno zróżnicowane odpowiedzi dotyczą kwestii uprawiania sportu w Śródmieściu i okolicy –26% 

badanych wskazuje, że jest zmuszona uprawiać sport w specjalnie przeznaczonych do tego obiektach, 

podobna liczebnie grupa - 34% wskazuje, że taką możliwość daje infrastruktura i  zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej. Duża liczebność udzielonych odpowiedzi pośrednich może wskazywać 

najprawdopodobniej na brak doświadczeń w tym obszarze przez badanych, którzy po prostu nie 

uprawiają sportu na co dzień.  
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Blisko połowa badanych osób wskazuje na deficyt niezobowiązujących miejsc do spędzania czasu 

wolnego w otwartej przestrzeni (48% odpowiedzi negatywnych). Deficyty ogólnodostępnej 

infrastruktury w tym zakresie wzmacnia odpowiedź mieszkańców dotycząca tego, czy w  Śródmieściu i 

okolicy muszą brać udział w organizowanych wydarzeniach (ofercie), aby wypocząć i spędzić czas w 

atrakcyjny sposób. Ponad połowa respondentów (54%) wskazała, że zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w badanym obszarze nie daje takiej możliwości.  

Warto zatrzymać się chwilę przy tych kategoriach odpowiedzi, które pośrednio przekazują nam 

informację o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i jej potencjale. Grupą, która najlepiej potrafi 

zorganizować sobie czas w otwartej przestrzeni Śródmieścia i okolic są seniorzy (osoby w wieku 56 lat i 

więcej) będący na emeryturze czy rencie. To ta grupa badanych najlepiej oceniła możliwość spędzania 

czasu i spotykania się w przestrzeni publicznej badanego obszaru. Również wysoko oceniły tą kategorię 

kobiety. Obserwując codzienne aktywności tych grup badanych możemy lepiej zrozumieć wynik takiej 

oceny. To seniorzy i kobiety najczęściej spotykają się w otwartej przestrzeni – spacerując, chodząc z 

dziećmi/wnukami na place zabaw itp. Analizując tą kategorię warto odnieść się także do sytuacji 

finansowej badanych. Osoby oceniające ją jako dobrą dokonały wysokiej oceny możliwości spędzania 

czasu i spotykania się w przestrzeni publicznej badanego obszaru. Dokonane przez mieszkańców oceny 

wzmacniają obraz podziału mieszkańców Śródmieścia i okolic na grupę mieszkańców w dobrej sytuacji 

materialnej i finansowej oraz osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.  
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Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje na duże deficyty w przestrzeni publicznej Śródmieścia i  okolic. 

Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna podnosi jakość życia mieszkańców, zwiększa poczucie 

bezpieczeństwa w danym obszarze, umacnia więzi społeczne i tworzenie wspólnot lokalnych. 

Odpowiednie jej zagospodarowanie pozwala także zwiększyć obroty lokalnego biznesu, czy wręcz 

przyczynia się do powstawania nowych punktów handlowych. Dobrze zagospodarowana przestrzeń 

publiczna zwiększa atrakcyjność danego obszaru poprawiając także jego wizerunek.  Działania 

rewitalizacyjne w Śródmieściu i okolicy zdecydowanie powinny objąć też przestrzeń publiczną, pozwalając 

pośrednio wpływać na rozwiązanie wielu problemów społecznych.   
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KOMUNIKACJA  

 

Śródmieście i okolice moglibyśmy określić jako obszar dostępny dla osób spoza badanego obszaru.  

Badani, którzy mieszkają w Śródmieściu, uważają, ze ich dzielnica jest dobrze skomunikowania  

z  pozostałymi obszarami miasta - 65% z nich wskazuje, że Śródmieście i okolice są obszarem łatwo 

dostępnym z poziomu różnych środków transportu. Najwyżej tą kategorię dostępności obszaru oceniły 

osoby starsze, a tym samym osoby będące na emeryturze czy rencie. Ocena pozostałych badanych w 

kategoriach wieku i statusu zawodowego również jest stosunkowo dobra. Warto zauważyć, że osoby, 

które nie mają dzieci lepiej oceniają możliwość dostania się do Śródmieścia różnymi środkami 

transportu niż osoby mające dzieci. Również dobra sytuacja finansowa i  postrzegany dobry poziom życia 

wpływa dodatnio na ocenę możliwości dostania się do badanego obszaru różnymi środkami transportu. 

Na ocenę tę wpływa także przekonanie respondentów, że badany obszar jest dobrym miejscem do życia 

oraz postawa związana z ograniczeniami w  korzystaniu z pieców węglowych w badanym obszarze. 

Osoby, które popierają ograniczenia wysoko oceniają możliwości dostania się do badanego obszaru 

różnymi środkami transportu w  stosunku do poruszania się samochodem.  
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Bardziej zróżnicowany obraz badanego obszaru pod względem komunikacyjnym uwidacznia się,  

gdy zweryfikujemy różne możliwości przemieszczania się po Śródmieściu i okolicach. Zdaniem badanych 

najwygodniej poruszać się po Śródmieściu pieszo (87% wskazań), najmniej wygodnie samochodem (26% 

pozytywnych odpowiedzi). Ocena poruszania się rowerem również została oceniona przez badanych 

raczej pozytywnie – 39% badanych wskazuje, że wygodnie jest poruszać się rowerem po Śródmieściu i 

okolicach. Porównując ocenę jakości poruszania się po Śródmieściu i  okolicach przez osoby w różnym 

wieku widzimy, że wszystkie osoby badane oceniły poruszanie się pieszo dwukrotnie lepiej niż 

samochodem. Oceny te są bardzo zbliżone, ale warto zwrócić uwagę, że najwyższej oceny w kategorii 

poruszania się samochodem dokonały osoby w wieku do 35 lat. Warto zauważyć, że ocen dokonali sami 

mieszkańcy badanego obszaru, którzy przypuszczalnie w dużej mierze poruszają się po Śródmieściu i 

okolicach właśnie pieszo. Jeżeli chodzi o status zawodowy respondentów to wygodę poruszania się po 

Śródmieściu pieszo i rowerem najwyżej oceniły osoby pracujące i będące na emeryturze czy rencie. 

Wygodę poruszania się po Śródmieściu i okolicach pieszo zdecydowanie wyżej oceniły także osoby, 

które oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą i są przekonane o dobrych warunkach życia oraz 

posiadają własne lub wynajmowane mieszkanie.  

Na ocenę wygody poruszania się po Śródmieściu wpływa także przekonanie respondentów o  badanym 

obszarze jako miejscu dobrym do życia oraz postawa związana z ograniczeniami w  korzystaniu z pieców 
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węglowych w badanym obszarze. Osoby, które popierają te ograniczenia wysoko oceniają wygodę 

poruszania się po Śródmieściu i okolicach pieszo w stosunku do poruszania się samochodem. 

Rozpatrując te wyniki w kategorii postaw respondentów możemy stwierdzić, że są one spójne, informują 

nie tylko o codziennych praktykach badanych związanych z  poruszaniem się po Śródmieściu, ale w 

pewnym stopniu wyrażają też oczekiwania badanych, aby Śródmieście było bardziej zrównoważone 

środowiskowo. Mamy więc wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji sporą grupę mieszkańców, 

nastawionych proekologicznie, którzy mogą być partnerami zmian w Śródmieściu i okolicy.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Problem obecności samochodów w Śródmieściu i okolicy jest dostrzegalnym problemem przez 

badanych mieszkańców. Zdecydowana większość z nich (66%) wskazuje, że ruch samochodowy  

w  badanym obszarze jest zbyt intensywny, zbyt duża jest też ilość zaparkowanych samochodów (59% 

odpowiedzi). Na dużą rangę tych problemów wskazały osoby w wieku do 55 lat w stosunku do starszych 

mieszkańców oraz osoby pracujące i bezrobotne w stosunku do osób będących na emeryturze czy 

rencie. Problemy te są również uznawane za bardziej uciążliwe przez mieszkańców, którzy dłużej 
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mieszkają w Śródmieściu. Mieszkańcy, którzy oceniają Śródmieście i okolice za miejsce, które nie jest 

dobrym miejscem do mieszkania również postrzegają kwestię dużej liczby samochodów jako duży 

problem. Opinia mieszkańców wskazuje na pewną sprzeczność. Z jednej strony mieszkańcy Śródmieścia i 

okolic mówią o zbyt intensywnym ruchu samochodowym, z drugiej strony zbyt duża ilość parkujących 

samochodów świadczy o braku miejsc parkingowych w badanym obszarze. Te sprzeczne na pierwszy 

rzut oka informacje wskazują na złą politykę parkingową i komunikacyjną w Śródmieściu i okolicy oraz  

na brak zarządzania polityką komunikacyjną w badanych obszarze, która pilnie wymaga interwencji.  

 

 
 

n=341 



 

52 

 
 

 

 
 

n=341, 

zestawienie 

średnich 

odpowiedzi 

n=341, 

zestawienie 

średnich 

odpowiedzi 



 

53 

 
 

 

Podsumowując zebrane wyniki w zakresie komunikacyjnej jakości obszaru Śródmieścia i okolic możemy 

stwierdzić, że jest to obszar dobrze skomunikowany, który umożliwia także przemieszczanie się po samym 

obszarze w różny sposób. Znamienne są oceny badanych wskazujące na zdecydowanie większą wygodę  

poruszania się po Śródmieściu pieszo niż samochodem, co w zestawieniu z  odpowiedziami wskazującymi 

na zbyt duży ruch samochodów i zbyt dużą liczbę parkujących samochodów wskazuje na duży problem w 

zakresie zarządzania ruchem w Śródmieściu. Po raz kolejny analizując wyniki należy zwrócić uwagę na to, 

że badany obszar to centrum miasta, które ze względu na pełnione funkcje i ulokowane instytucje zawsze 

będzie generować większy ruch mieszkańców niż w częściach miasta z dominującymi funkcjami 

mieszkaniowymi. Problemy komunikacyjne wielu centrów miast w Polsce i Europie są podobne. Ruch jest 

zbyt intensywny, w  wielu miejscach mieszkańcy wprost komunikują, aby wyprowadzić ruch samochodowy 

z centrów miast, a zarządzający miastami świadomie podejmują decyzje nadające priorytet pieszym, 

rowerzystom i transportowi publicznemu. Zarządzanie przestrzenią i ruchem wewnątrz badanego obszaru 

powinno być jedną z kluczowych kwestii w dążeniu do podniesienia jakości życia mieszkańców 

Śródmieścia.  Warto podkreślić, że zmiana priorytetów transportowych ma wpływ także na jakość 

przestrzeni publicznej, ta tworzona dla pieszych, nie dla samochodów jest bardziej atrakcyjna, ciekawa i 

bezpieczna.  

 

 

ASPEKT PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNY – PODSUMOWANIE  

 

Analiza odpowiedzi respondentów dotycząca kwestii związanych z aspektem przestrzenno-

funkcjonalnym obszaru rewitalizacji wskazuje na dość duże zróżnicowanie warunków mieszkaniowych 

respondentów. Uwidaczniają się dwie wyraźnie różnicujące się grupy, które często w odmienny sposób 

postrzegają badany obszar. Jedną z nich są mieszkańcy mniej zamożni, często mieszkający w lokalach 

przydzielonych, zamieszkujący w dużej mierze centrum Śródmieścia. Druga grupa to osoby będące w 

lepszej sytuacji finansowej, mający mieszkania własnościowe lub na wynajem. Pierwsza grupa 

respondentów gorzej ocenia stan techniczny budynków mieszkalnych w  Śródmieściu i okolicach oraz 

możliwość spędzania czasu wolnego w przestrzeni publicznej. Druga grupa badanych ocenia te kwestie 

zdecydowanie bardziej pozytywnie.  
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Największym problemem badanego obszaru w zakresie warunków mieszkaniowych jest stan techniczny 

budynków, które wymagają remontów oraz dostęp lokali mieszkalnych do zbiorczego źródła 

ogrzewania.  

Dostępność komunikacyjna badanego obszaru oraz dostęp mieszkańców do usług tutaj zlokalizowanych 

został oceniony przez mieszkańców wysoko, deficyty w tym zakresie nie są dostrzegane przez badanych.  

Problemem jest natomiast zagospodarowanie przestrzeni publicznej, która zdaniem badanych nie 

stwarza warunków do atrakcyjnego spędzania czasu poza zorganizowaną ofertą.  

Jeszcze większym problemem, który niewątpliwie wpływa na postrzeganie jakości przestrzeni publicznej 

i możliwości jej zagospodarowania i wykorzystania jest problem dużego ruchu samochodowego i 

wszędzie parkujących samochodów. Jest to kwestia bardzo nisko oceniona przez badanych i pilnie 

wymagająca interwencji w obszarze rewitalizacji.  
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ASPEKT GOSPODARCZY 

 

Aspekt gospodarczy w działaniach rewitalizacyjnych jest jednym z ważniejszych mogących wydźwignąć 

obszar zdegradowany z sytuacji kryzysu. Dobrze prosperujący lokalny biznes i  przedsiębiorczy 

mieszkańcy, którym stworzone są dobre warunki do działania, przyczyniają się do rozwoju obszarów 

zdegradowanych oraz wpływają na jakość życia jego mieszkańców poprzez zmniejszenie problemów 

społecznych.  

W tej części poruszamy przede wszystkim kwestie jakości lokalnego rynku pracy z perspektywy 

badanych. Interesuje nas nastawienie mieszkańców Śródmieścia względem ich indywidualnych 

pespektyw ekonomicznych i postrzeganie kapitału kreatywnego miasta. Pierwsze rozumiemy jako: 

subiektywnie postrzeganą łatwość znalezienia pracy w Kaliszu, łatwość zmiany obecnej pracy na inną, 

możliwość znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami, poczucie, że w Kaliszu powstają nowe miejsca 

pracy oraz aspekt dotyczący wynagrodzenia (jego wielkości i adekwatności). Na ocenę kapitału 

kreatywnego składają się natomiast: atmosfera tolerancji i otwartości, dostrzeganie działań kreatywnych 

członków społeczności, pozytywna ocena wpływu przedsiębiorców na rozwój miasta.  

Aspekty dotyczące potencjału do tworzenia nowych miejsc pracy i rozpowszechniania aktywności 

gospodarczej zostały rozwinięte w badaniu przedsiębiorców. 

 

ATRAKCYJNOŚĆ EKONOMICZNA  

 

Kalisz w opinii mieszkańców nie jest miastem kojarzonym z obiecującymi perspektywami 

ekonomicznymi realizowanymi w wymiarze indywidualnym. Prawie połowa badanych (48%) nie zgadza 

się ze stwierdzeniem, że w Kaliszu można łatwo znaleźć pracę, przeciwnego zdania jest tylko 19%. 

Panuje przekonanie, że równie trudno jest zmienić pracę (39%). Pod tym względem optymistycznie do 

rynku nastawionych jest 20% badanych. Nieznacznie lepiej postrzegana jest dynamika powstania 

nowych miejsc pracy: 34% uważa, że w Kaliszu nie powstają nowe miejsca pracy, odmienną opinię 

wyraża 22% badanych.  

Tak wyglądają wyniki deklaratywnego badania, które są przede wszystkim badaniem wizerunku miasta, 

a nie pomiarem „twardych faktów”. Fakty natomiast – przynajmniej na poziomie dostępności pracy - są 

bardziej obiecujące. Tak wynika z opublikowanego przez GUS w październiku 2016 roku wskaźnika stopy 

bezrobocia. O ile w Polsce stopa bezrobocia (% bezrobotnych do aktywnych zawodowo) wynosi 8,2%, o 

tyle w Kaliszu wynik jest wyraźnie niższy. W samym mieście bezrobotnych jest tylko 4,5%. Można 

postawić tezę, że nadszedł rynek pracownika. I paradoksalnie to może być powodem niskich ocen. 

Oczekiwania mieszkańców Kalisza rosną, a obecna sytuacja sprawia, że mogą dyktować warunki.  
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Wyniki badania pokazują, że z obecnej sytuacji najbardziej zadowolone są osoby, które – można 

zakładać – osiągnęły już pewną stabilizację. Są to respondenci w wieku produkcyjnym, ale już 

wychodzący z fazy mobilnej, najprawdopodobniej wiążący z Kaliszem swoje dalsze życie. Osoby w wieku 

46-55 lat najlepiej (choć ciągnie nie najlepiej) oceniają trzy badane aspekty: łatwość znalezienia pracy, 

łatwość zmiany pracy i dynamikę powstania nowych miejsc pracy. Są to mieszkańcy, którzy mieli szansę 

zdobyć doświadczenie, znaleźć odpowiednią pracę i ustabilizować swoją sytuację życiową. Najmniej 

krytyczne oceny wystawiają także młodsi 36-45-latkowie, z tą różnicą, że w ich przypadku pojawiają się 

wątpliwości dotyczące łatwości zmiany pracy. Być może wśród nich – w przeciwieństwie do Kaliszan 

starszych o dekadę – pomysł zmiany pracy jest wciąż żywy, ale skorygowany o realia miasta powoduje 

niepokój i brak optymizmu w patrzeniu w  przyszłość. W najgorszej sytuacji znajdują się najstarsi 

mieszkańcy, którzy skończyli 66. rok życia.  

n=341 
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Dostępność miejsc pracy to nie wszystko. Pracownicy liczą na godziwe wynagrodzenie, z tym, jak wynika 

z badania, bywa różnie. Mimo niemal powszechnego dostępu do pracy, Kaliszanie nie są zadowoleni ze 

swoich zarobków. 40% przeznacza całą pensję na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Taki wynik 

wpisuje się w ogólnopolski trend. Opublikowane latem 2016 roku wyniki firmy Lindorff pokazują, że co 

najmniej jedna trzecia Polaków nie ma odłożonych żadnych oszczędności; zaś wydatki 60% nie 

wybiegają poza comiesięczne plany. W Kaliszu na (niemalże luksus) planowania i  wydawania poza 

niezbędne minimum może pozwolić sobie 19% badanych. Głównym powodem takiego stanu rzeczy 

może być wysokość zarobków: 26% uważa, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne w stosunku do 

włożonego wysiłku, 34% czuje, że zarabia mniej niż powinno.  

Ponownie możemy wyodrębnić grupy respondentów, którzy znajdują się w lepszej (choć niekoniecznie 

wystarczająco dobrej) sytuacji. Należą do nich mężczyźni, którzy częściej deklarują, że ich miesięczna 

pensja wystarcza na więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb. Największą satysfakcję z 

otrzymywanych zarobków deklarują osoby młodsze – w wieku do 35 lat i w przedziale wiekowym 36-45 

lat. Co ciekawe, posiadanie dzieci (które na ogół łączy się z wyższymi wydatkami) nie różnicuje 

odpowiedzi respondentów. Generalnie widać jedną prawidłowość – osoby aktywne zawodowo są 

bardziej zadowolone z uzyskiwanego wynagrodzenia niż emeryci i renciści oraz bezrobotni. Jeśli jednak 

spojrzymy na średnie wyniki, to zauważymy, że różnice między tymi grupami nie są jednak diametralne – 

niewielu jest usatysfakcjonowanych z indywidualnych perspektywach ekonomicznych.  
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Nieadekwatne w odczuciu respondentów wynagrodzenie, sprawia, że poprawa dostępności pracy 

(opierając się na danych GUS-u) to ciągle za mało, aby ocenić pozytywnie indywidualne perspektywy 

ekonomiczne oferowane przez Kalisz. Kolejnym, ostatnim już zastrzeżeniem jest (potencjalne) poczucie 

nieadekwatności wykonywanej profesji do posiadanych kwalifikacji. Ten element kaliskiego rynku pracy 

zostaje oceniony najsłabiej: 64% badanych uważa, że w Kaliszu nie można łatwo znaleźć pracy zgodnej z 

kwalifikacjami, przeciwnego zdania jest raptem 10%. Praca dostępna w Kaliszu może nie spełniać 

oczekiwań lepiej wykształconych mieszkańców.  Jest to o tyle niepokojące, że rzutuje na przyszłość 

n=341, 

zestawienie 

średnich 

odpowiedzi 

n=341, 

zestawienie 

średnich 

odpowiedzi 



 

59 

Kalisza i Śródmieścia, będąc wyraźną zapowiedzią odpływu najmłodszych i najzdolniejszych 

mieszkańców miasta. 

Mimo że generalnie odpowiedzi na pytanie o możliwość znalezienia w Kaliszu pracy zgodnej  

z  kwalifikacjami są niskie, to najmniejszy poziom frustracji związany z niemożnością realizowania ambicji 

zawodowych przejawiają osoby z niższym wykształceniem. To ci, którzy skończyli szkołę zawodową 

deklarują mniejsze problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z ich kwalifikacjami. Niestety, ale najniższe 

wyniki uzyskują osoby z wykształceniem co najmniej średnim. Bardzo niskie oceny wystawiają osoby, 

które jeszcze studiują, uczą się. W tej grupie badanych nie ma wiary, że Kalisz jest miastem, w którym 

można robić wartościowe rzeczy zgodnie ze swoim kwalifikacjami czy pasjami. To także zły omen na 

przyszłość – zwiastun, że najbardziej ambitni młodzi ludzie nie wiążą swojej przyszłości z miastem i 

najprawdopodobniej opuszczą je, udając się do bardziej atrakcyjnych lokalizacji. Ciekawą różnicę w 

ocenie widać także ze względu na czas zamieszkania w Kaliszu. Osoby z  krótszym stażem są mniej 

krytycznie nastawione do badanego aspektu, niż ci, którzy mieszkają w  mieście od dłuższego czasu. Z 

jednej strony, średnią mogą zaniżać młodsi, rdzenni respondenci, z  drugiej wyższa nota dla „nowych” 

mieszkańców to być może także efekt genezy ich przybycia do Kalisza – ściśle zarobkowej. Teza ta może 

znaleźć potwierdzenie w kolejnej zależności: mieszkańcy, którzy gorzej postrzegają atrakcyjność Kalisza 

jako miejsca do zamieszkania, lepiej oceniają możliwość znalezienia pracy zgodnej z kwalifikacjami.  
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W percepcji badanych Kalisz nie jest miastem oferującym szerokie perspektywy ekonomiczne. Rynek pracy 

postrzegany jest jako mało dynamiczny i rozwojowy. W Kaliszu trudno znaleźć lub zmienić pracę; sytuacja 

nie dąży ku zmianie ze względu na brak inwestycji rozwojowych. Niestety, ale pod względem możliwości 

ekonomicznych miasto rozczarowuje najmłodszych mieszkańców, którzy jeszcze uczą się lub studiują. Ta 

grupa badanych jest przekonana, że Kalisz nie daje możliwości rozwijania ścieżki zawodowej zgodnej z 

kwalifikacjami.  

 

Poszukiwanie zależności pomaga wskazać grupy mieszkańców mniej lub bardziej niezadowolonych.  

Na podstawie dostępnych wyników trudno jednoznacznie określić jednak kim są Kaliszanie zadowoleni  
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z ekonomicznych perspektyw oferowanych przez miasto, dlatego że jest to grupa mało liczna. 

Dominujący, niezadowolony ogół, to z kolei mieszanka różnych potrzeb, ambicji i interesów. Mieszanka 

zbyt różnicowana (wiekiem, doświadczeniami, wykształceniem), aby można było poddać ją unifikacji. 

Pozostaje nam zatem szerokie pole do podejmowania działań naprawczych lub poprawiających 

wizerunek miasta.  

A działania podejmować warto, bo mimo tych negatywnych ocen odnoszących się do sytuacji obecnej, 

Kalisz nadal w zakresie budowania ekonomicznego potencjału może mieć przed sobą przyszłość.  

W porównaniu do ocen indywidualnego potencjału ekonomicznego, lepiej postrzegany jest kapitał 

kreatywny. Podobnie jak w badaniu grupy przedsiębiorców, także mieszkańcy są zdania, że to ludzie – 

mieszkańcy Kalisza są największym potencjałem miasta. 42% uważa, że w Śródmieściu i okolicy działają 

osoby, które zmieniają dzielnicę na lepsze, przeciwnego zdania jest 19%. Stosunkowo dobrze oceniana 

jest atmosfera panująca w dzielnicy. 44% uważa, że panuje w niej atmosfera otwartości i tolerancji, 20% 

nie zgadza się z tą opinią. Nieco gorzej postrzegana jest rola przedsiębiorców. 29% uważa, że dzięki nim 

Śródmieście i okolice rozwijają się lepiej, 24% jest przeciwnego zdania.  

 

 
 

Nienajgorsze oceny elementów składających się na kapitał kreatywny, sprawiają, że można postrzegać go 

jako potencjalny zasób do wykorzystania. Niestety, wyniki tego badania nie pokazują, co dzieje się z 

 kapitałem kreatywnym miejscowej ludności – czy znajduje on ujście w tworzeniu inicjatyw, własnych 

biznesów, czy może rozdźwięk między postrzeganymi możliwościami a realiami lokalnego rynku znajduje 

ujście wyłącznie w negatywnej ocenie indywiduach perspektyw ekonomicznych. Więcej światła rzucają w 

tym kontekście wyniki badania przedsiębiorców (strona 74  raportu). 

 

 

 

 

 

n=341 



 

62 

ASPEKT GOSPODARCZY PODSUMOWANIE  

 

Ocena lokalnego rynku pracy przez mieszkańców Śródmieścia i okolic wskazuje, że Kalisz, a także obszar 

rewitalizacji nie oferują szerokich perspektyw ekonomicznych. Dotyczy to zarówno możliwości 

znalezienia pracy jak i zadowalającego wynagrodzenia. Najgorzej możliwości rozwoju zawodowego 

postrzegają najmłodsi respondenci – uczący się. Stwarza to duże ryzyko odpływu młodych, 

wykształconych  mieszkańców z miasta. Zestawiając opinię badanych o rynku pracy z  postrzeganiem 

przez nich warunków mieszkaniowych w Śródmieściu i okolicach oraz niewysoką oceną atrakcyjności 

obszaru rewitalizacji jako miejsca zamieszkania należy zastanowić się, jak zachęcić młodych 

mieszkańców do pozostania w Śródmieściu i okolicach. Jest to szczególnie ważne w  kontekście 

obecnego odpływu mieszkańców z obszaru rewitalizacji oraz z malejącą liczbą mieszkańców miasta.  

Kierunek zmian może wytyczyć pozytywnie postrzegany kapitał kreatywny Kalisza i obszaru rewitalizacji. 

Pomimo nienajlepiej postrzeganych przez badanych indywidualnych szans ekonomicznych i rozwoju 

zawodowego, respondenci dostrzegają duży potencjał mieszkańców a  także otwartość i aktywność 

różnych interesariuszy, którzy kształtują obszar Śródmieścia i okolic.  

To w tym obszarze należy szukać możliwości rozwoju lokalnego rynku pracy wzmacniając powstawanie 

biznesów i inicjatyw oraz stwarzając dobre warunki do ich rozwoju.  
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ASPEKT ŚRODOWISKOWY   

 

Aspekt środowiskowy jest podstawowym czynnikiem oddziałującym na otoczenie człowieka,  

a  jednocześnie ważną spuścizną, mającą wpływ na budowanie tożsamości i kultury. W tym aspekcie 

badania zwracamy uwagę przede wszystkim na: oceną zanieczyszczenia powietrza, ocenę natężenia 

hałasu, postrzeganie terenów zieleni Śródmieścia i okolic oraz rzeki Prosny i jej dopływów. Ważnym 

elementem jest także deklarowana gotowość do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z pieców 

węglowych.   

 

Już na początku wyniki badania pokazują, że dosyć dużym problemem Kalisza jest zanieczyszczenie 

powietrza dymami. Aż 74% deklaruje, że obecny stan im przeszkadza, przeciwnego zdania jest raptem 

14%. Najbardziej krytyczne względem jakości powietrza są osoby starsze (powyżej 55 roku życia), 

kobiety oraz respondenci, którzy mają rodziny. Interesujące zróżnicowanie wyników widać ze względu 

na miejsce (dzielnicę) zamieszkania respondentów: wśród lokatorów z Chmielnika częściej znajdują się 

osoby krytycznie oceniające poziom zanieczyszczenia powietrza. Niestety, ale większą tolerancję dla 

smogu przejawiają jego (współ)sprawcy – mieszkańcy, którzy ogrzewają domostwa własnym piecem. 

Najbardziej wyczuleni na jakość powietrza są ci, którzy zdecydowali się na ogrzewanie gazowe. We 

wcześniejszej i kolejnej części raportu (ocena komunikacji oraz spontaniczne pomysły na zmiany w 

Śródmieściu) znajduje się inne wyjaśnienie negatywnej oceny jakości powietrza, jest nim duży ruch 

samochodowy. W opinii badanych spaliny samochodowe pogłębiają i tak krytyczną już sytuację.  

 

 
 

Niestety, mimo wyraźnego problemu ze smogiem, mieszkańcy niechętnie sami chcą uczestniczyć  

w naprawianiu takiej sytuacji. Przedstawienie pomysłu miasta na poprawę jakości powietrza poprzez 

wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z pieców węglowych nie spotkało się z dużym entuzjazmem. 

Tylko 32% badanych byłoby skłonnych na tego typu „wyrzeczenie”, 43% wyraźnie przeciwstawia  

się proekologicznej idei. Powodów takiego nastawienia może być kilka, wydaje się jednak,  

że podstawowy wiąże się z sytuacją ekonomiczną badanych Kaliszan a także z wiekiem i poziomem 

n=341 
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wykształcenia. Osoby, które lepiej oceniają swoją sytuację materialną są bardziej skłonne godzić się  

na ograniczenia, które prowadziłyby do poprawy dobra ogółu społeczności. Taką postawę podzielają 

także starsi oraz respondenci legitymizujący się średnim lub wyższym wykształceniem, a  także 

uczniowie (studenci). Ci ostatni, gdyby nie krytyczne nastawienie do perspektyw ekonomicznych Kalisza, 

mogliby być prawdziwym wsparciem proekologicznego ruchu miasta. Wyraźne różnice w ocenie 

pomysłu zmiany sposobu ogrzewania pojawiają się ze względu na lokalizację. Decydując się na 

wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z pieców węglowych większego oporu można spodziewać się 

ze strony mieszkańców Śródmieścia i Tyńca. 

 

 
 

Niezadowolenie (nieco mniejsze) powodują także inne oceniane elementy środowiskowe: zbyt dużych 

hałas, zaniedbane tereny zieleni czy brak możliwości korzystania z rzeki Prosny i jej dopływów. Na hałas 

narzeka 58% badanych, 22% nie widzi problemu. 47% jest niezadowolonych z  jakości terenów zieleni, 

ocenia je jako zaniedbane, przeciwnego zdania jest 29% badanych. Wśród krytycznych mieszkańców 

częściej znajdują się rodziny z dziećmi – najprawdopodobniej  ze względu na bezpieczeństwo dzieci, 

najbardziej  wymagający beneficjenci miejskich obszarów zieleni.  Po raz kolejny mniej wymagający pod 

względem standardów ekologicznych okazują się mieszkańcy Śródmieścia.  

n=341 n=341 
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Wśród krytycznie nastawionych względem aspektów środowiskowych częściej zdarzają się osoby, które 

w Śródmieściu mieszkają krócej – 10 lat lub mniej. Trudno na podstawie dostępnych danych wyrokować 

przyczyn takiego stanu rzeczy, ale można potraktować to jako dobrą monetę. Ci, którzy w dzielnicy są 

stosunkowo „nowi”, patrzą na nie jeszcze krytycznym okiem. Mieszkańcy, którzy zapuścili już w Kaliszu 

korzenie, a może nawet łączy ich z tym miastem pokoleniowa tradycja, rzadziej potrafią spojrzeć na 

sytuację obiektywnie: albo przyzwyczaili się do obecnego stanu rzeczy, albo nie mają (świeżego) punktu 

odniesienia. Niestety, ale planując zmiany w zakresie poprawy środowiska, najprawdopodobniej 

napotka się na opór ze strony „starych” mieszkańców. Licząc na wsparcie „nowych” trzeba jednak wziąć 

pod uwagę, że może pojawić się konflikt miedzy „autochtonami”,  a „napływowymi”. Oś podziału miedzy 

tymi dwiema grupami nie osadza się tylko na różnicy w percepcji problemów środowiskowych. „Nowi” 

mieszkańcy Śródmieścia wyraźnie odcinają się od reszty innymi cechami, które korelują z bardziej 

proekologiczną postawą: wyższym wykształceniem lub uczące się/studiujące, sytuacją zawodową 

(częściej są to osoby pracujące) a  także częściej wśród nich znajdują się użytkownicy pieców gazowych. 

Należy jednak pamiętać, że wymienione cechy, mimo że sprzyjają pożądanym przez nas zachowaniom i 

postawom, nie są równoznaczne z gwarancją sukcesu. Przedstawiony profil bardziej proekologicznego 

mieszkańca Śródmieścia jest tylko tropem, wskazówką, nie wyklucza bynajmniej współpracy z grupą 

mniej wyedukowaną, mniej świadomą. Planowanie działań rozwojowych i kreowanie przyszłości miasta, 

a  także samego obszaru rewitalizacji  powinno odbywać się nie tylko w oparciu o deklaratywne dane z 

badania. Z pewnością wyzwaniem będzie łączenie interesów środowiskowych z potrzebami 

mieszkańców (czy to komunalnymi jak ogrzewanie, czy komunikacyjnymi). Zostawiając kwestie ekologii, 

niepokojący jest wynik dotyczący także kwestie estetyki Śródmieścia: aż 43% badanych uważa, że 

centrum Kalisza nie jest czyste i zadbane. Nie jest to najniższy wynik omawiany w tej części raportu, ale 

o tyle niepokojący, że nie dotyczy komfortu samych mieszkańców, ale także osób z zewnątrz. 
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ASPEKT ŚRODOWISKOWY - PODSUMOWANIE  

 

Analizując odpowiedzi badanych dotyczące środowiskowych kwestii funkcjonowania Śródmieścia  

i okolic można stwierdzić, że największym problemem obszaru rewitalizacji jest jakość powietrza  

oraz poziom natężenia hałasu. Niska ocena jakości powietrza wiąże się w głównej mierze  

z zanieczyszczeniami powodowanymi przez piece węglowe, z których korzysta jeszcze wielu 

mieszkańców Śródmieścia. Problem ten, tak jak i problem wysokiego natężenia hałasu, potęgują skutki 

obecności dużej liczby samochodów w badanym obszarze. Niewątpliwie są to elementarne aspekty, 

wobec których powinny zostać podjęte działania w pierwszej kolejności, gdyż mają one bezpośredni 

wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców.  

Myśląc jednak szerzej o rozwoju obszaru rewitalizacji, należy pamiętać także o stosunkowo niskich 

ocenach potencjału rekreacyjnego Śródmieścia i okolic. Jeśli Kalisz chce przyciągać turystów, to warto 

planowane zmiany w tym zakresie traktować jako inwestycję w turystykę. Czyste, zadbane centrum 

może stać się mocnym punktem Kalisza na jego turystycznej mapie. 
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POMYSŁY NA ZMIANĘ  

  

Mieszkańcy Kalisza nie mają jednej wizji poprawy atrakcyjności miasta. Rozkład odpowiedzi wskazuje  

na duże zróżnicowanie wyników. Można jednak wskazać pewne tendencje lub obszary, które bywają 

częściej wskazywane od pozostałych.  

1. Infrastruktura drogowa. Na poziomie deklaracji mieszkańcy są najbardziej zainteresowani 

poprawą tego, co najłatwiej rzuca się w oczy. Sugerują inwestycje przede wszystkim w zakresie: 

ilości miejsc parkingowych, infrastruktury drogowej i poprawy jakości chodników.  

2. Bezpieczeństwo. Na drugim miejscu pojawiają się kwestie bezpieczeństwa (i jego wsparcia 

poprzez włączenie dzielnic miasta do monitoringu). 

3. Środowisko i estetyka miejsc. Kolejnym punktem jest szeroko rozumiana estetyka miasta Kalisza 

i poprawa jakości środowiska, które można sprowadzić do kilku aspektów: 

a. Poprawa wizualnej strony miasta (poprzez renowację budynków, zadbanie o tereny 

zielone i obszar nad rzeką, poprawa czystości miasta); 

b. Poprawa jakości powietrza (ograniczenie lub likwidacja pieców węglowych, ograniczenie 

emisji spalin); 

c. Zorganizowanie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców (place zabaw, ścieżki rowerowe, 

wydarzenia kulturalne, atrakcyjne miejsca do spędzania czasu); 

d. Poprawa ekonomicznych perspektyw (zapewnienie nowych miejsc pracy, lepsza płaca). 
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Pomysł na zmianę [%]

więcej miejsc parkingowych 7,6%

infrastruktura drogowa i chodniki 7,0%

poprawa bezpieczeństwa 6,7%

zadbanie o czystość (jest brudno) 6,2%

renowacja budynków 5,9%

zlikwidowanie/ograniczenie piecy węglowych 5,0%

mało zieleni/poprawa stanu zieleni 4,4%

nowe miejsca pracy 3,8%

place zabaw 3,8%

rewitalizacja rzeki 3,8%

monitoring miasta 3,5%

ograniczenie ruchu samochodowego 3,5%

ścieżki rowerowe 3,2%

lepsze warunki życiowe/lepsza płaca 2,9%

większy kontakt samorządu z ludźmi 2,9%

brak rozrywki/atrakcyjnych miejsc 2,6%

brak wydarzeń kulturalnych 2,6%

poprawa warunków mieszkaniowych 2,6%

zanieczyszczone powietrze 2,3%

zanieczyszczone powietrze przez samochody 2,3%

pomoc biednym 2,1%

podłączenie do ciepłowni miejskiej 2,1%

mało ławek 1,5%

za duży hałas 1,5%

więcej policji 1,5%

poprawa estetyki miasta 0,9%

lepsza praca służby komunalnych 0,9%

brak życia nocnego 0,6%

mało miejsc do odpoczynku 0,6%

likwidacja korków 0,3%
aktywizowanie mieszkanców w zakresie podejmowania 

działań na rzecz miasta 0,3%

budowa nowych budynków mieszkalnych 0,3%

inne 10,3%

trudno powiedzieć 9,4%
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PERSPEKTYWA I WYMIAR DYNAMICZNY  

 

Na podstawie analizy zebranych danych trudno wskazać interesariuszy, którzy mają największy wpływ 

na to co dzieje się w Śródmieściu i okolicy. Odpowiedzi mieszkańców są bardzo do siebie zbliżone i w 

bardzo niewielkim stopniu różnicują wpływ Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych, lokalnych 

przedsiębiorców i mieszkańców na badany obszar. Z analizy można wysnuć wniosek, że wszyscy 

Interesariusze mają porównywalny wpływ na sytuację w Śródmieściu i okolicach: Urząd Miejski - 45% 

wskazań, mieszkańcy - 45% wskazań, organizacje pozarządowe - 47%, przedsiębiorcy - 36%. Najstarsi 

mieszkańcy wskazują, że największy wpływ na sytuację Śródmieścia i okolicy ma Urząd Miejski. Z kolei 

najmłodsi mieszkańcy badanego obszaru wskazują na porównywalny wpływ Urzędu Miasta i organizacji 

pozarządowych.  

Uzyskane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że brakuje lidera, który zarządzałby i odpowiadałby  

za sytuację w Śródmieściu i okolicach. Odpowiedzialność za rozwój Śródmieścia i okolic jest rozproszona. 

Badani mieszkańcy nie mają poczucia, że sytuacją w badanym obszarze ktoś zarządza.  

Przyglądając się natomiast danym stanowiącym o tym, która grupa powinna mieć większy wpływ  

na sytuację w Śródmieściu i okolicach wyraźniej już zarysowuje się grupa interesariuszy – mieszkańców 

oraz Urzędu Miasta (odpowiednio 70 % i 76%). Badani wskazali, że mniejszy wpływ niż obecnie powinni 

mieć lokalni przedsiębiorcy (56% odpowiedzi). Postrzegany wpływ organizacji pozarządowych wydaje się 

być na odpowiednim poziomie (61% odpowiedzi).  

Konfrontując uzyskane wyniki z pozostałymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z  mieszkańcami 

w trakcie procesu badawczego dotyczących m.in. efektów licznych konsultacji, do których angażowani 

są mieszkańcy możemy stwierdzić, że postulaty mieszkańców są odpowiedzią na jakość zarządzania 

miastem i obszarem Śródmieścia. Badani dokonując takich a nie innych ocen wskazują pośrednio na 

słabość zarządzania badanym obszarem i wskazują na oczekiwanie wzmocnienia decyzyjności Urzędu 

Miasta oraz większej dynamiki działań. Wskazanie na dużą potrzebę wzmocnienia wpływu mieszkańców 

można interpretować z kolei jako postrzeganie braku uwzględniania głosu mieszkańców w ramach 

procesów dialogowych prowadzonych w Kaliszu, także w obszarze rewitalizacji Śródmieścia i okolic.  
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DIAGNOZA LOKALNEGO BIZNESU W OBSZARZE REWITALIZACJI  

 

Badanie przedsiębiorców prowadzących działalność w Śródmieściu to krótka diagnoza lokalnego rynku, 

kładąca nacisk głównie na potencjał, wyzwania i możliwości rozwoju biznesu. Kwestionariusz ankiety 

składa się z czterech ocenianych przez respondentów obszarów:  

1) zasoby i polityka Miasta: 

a. dostępność lokali pod wynajem i ocena ich jakości; możliwość zakupu lokali; wysokości 

czynszu; wyposażenia lokali w niezbędną infrastrukturę;  

b. potencjalne problemy wynikające z prowadzenia działalności w budynku mającym 

status zabytku; 

c. inwestycje miasta w zakresie dróg oraz ilości i jakości nowych lokali; 

d. ocena polityki miasta w zakresie rozwoju nowych firm, promocji firm, działań 

wspierających lokalną przedsiębiorczość; 

2) kapitał kreatywny: 

a. ocena atmosfery ze względu na panującą otwartość i tolerancję; rozwój nowych 

biznesów; obecność osób, które potrafią prowadzić biznes; inicjatywy zachęcające do 

otwierania przedsiębiorstw;  

3) optymizm: 

a. ocena Kalisza oraz Śródmieścia i jego okolic jako miejsc dobrych do prowadzenia 

biznesu; ocena popytu na świadczone usługi i produkty; ocena opłacalności 

prowadzenia biznesu; deklarowana gotowość do ponownego otwarcia własnego 

biznesu; samoocena wiedzy biznesowej; 

4) gotowość do budowania społeczności przedsiębiorców: 

a. uczestnictwo w spotkaniach dla przedsiębiorców; gotowość do uczestniczenia w  takich 

spotkaniach; członkostwo w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. 

 

Próba badawcza 

 

Badaniem zostali objęci przedsiębiorcy prowadzący działalność w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Przeprowadzono 75 wywiadów z decydentami – najczęściej właścicielami lub kierownikami. Próbę 

dobrano w sposób losowy prosty. Badanie zrealizowano techniką CATI. 

 

 

Struktura próby przedstawia się następująco:  
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Zasoby i polityka Miasta 

 

W opinii przedsiębiorców, Kalisz – ze względu na dostępne zasoby i sposób prowadzenia lokalnej polityki, 

nie jest miastem, w którym można łatwo prowadzić i rozwijać biznes. Największą bolączką jest wysokość 

czynszów (35% skrajnie negatywnych ocen), przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach zakupu 

lokali użytkowych (35% skrajnie negatywnych ocen). W tym kontekście, stosunkowo wysoko oceniana 

dostępność lokali pod wynajem (tylko 15% negatywny ocen) traci na znaczeniu, zwłaszcza, że oferowane 

powierzchnie nie zawsze spełniają kryteria jakościowe. Obecny standard odpowiada zaledwie 17% 

badanych; 18% jest zadowolonych z wyposażenia w  infrastrukturę potrzebną do prowadzenia biznesu. 

Znaczna część (od 24% do 39% w zależności od pytania) nie potrafi ocenić zasobów jakimi dysponuje 

miasto; najprawdopodobniej są to przedsiębiorcy niezainteresowani ofertą wynajmu lub kupna lokali 

użytkowych. Mimo że badaniem objęto Śródmieście Kalisza, to niewielka część przedsiębiorców 

prowadzi działalność w lokalu mającym status zabytku. Spośród tej mało licznej grupy (31% wszystkich 

badanych), zaledwie 17% boryka się z problemami wynikającymi z konieczności realizowania wymogów 

konserwatora zabytków. 
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Badani krytycznie nastawieni są do inwestycji i polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.  

Aż 39% jest niezadowolonych z ilości nowopowstających powierzchni użytkowych; trochę lepiej 

postrzegany jest aspekt jakości – oferowany standard akceptuje 24%. Znaczna część, 

najprawdopodobniej przedsiębiorców niezainteresowanych wynajmem lub kupnem, nie potrafi 

ustosunkować się do poruszanych kwestii. Prawie wszyscy natomiast dostrzegają inwestycje  

w infrastrukturę drogową, choć oceny nie są jednoznaczne: 33% pozytywnie ocenia działania miasta, 

29% uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi, 38% wystawia ocenę negatywną.  

Poza dostępnością i jakością zasobów, Kalisz wydaje się mieć także problem z wizerunkiem. 

Dotychczasowe działania lub ich brak, sprawiły, że przedsiębiorcy nie widzą w nim partnera w  rozwoju 

przedsiębiorczości. W opinii badanych Kalisz nie pomaga w rozwoju film (61% negatywnych odpowiedzi), 

ani w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (61%). Nie podejmuje także działań na rzecz promocji 

rodzimego biznesu (72% negatywnych ocen).  
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Kapitał kreatywny  

 

Kapitał kreatywny postrzegany jest jako ważna determinanta rozwoju przedsiębiorczości. Jego poziom, 

w zależności od przyjętej metodologii, może określać szereg wskaźników, np. udział w  populacji osób 

pracujących w przemyśle wysokiej technologii, osób z wyższym wykształceniem, udział osób mających 

dostęp do Internetu. W badaniu opinii zdecydowaliśmy się mierzyć postawy, nieuchwytne w dostępnych 

statystykach. Przedsiębiorcy – jedna z bardziej proaktywnych grup społecznych – zostali poproszeni o 

ocenę kilku elementów wskazujących na siłę kapitału kreatywnego w Kaliszu, a zwłaszcza w Śródmieściu.  

Opinie badanych o dynamice rozwoju kaliskiego biznesu są spójne z krytyczną oceną zasobów i polityki 

Miasta. Większość (55%) jest zdania, że Śródmieście i okolice nie przyciągają przedsiębiorców, nie 

sprzyjają otwieraniu nowych biznesów, zaś w samym Kaliszu nie działają inicjatywy zachęcające  do zmiany 
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tego stanu rzeczy (50%). Optymistycznym akcentem jest ocena potencjału ludzkiego i  panującej 

atmosfery. Relatywnie duży odsetek (40%) ma poczucie, że w  Śródmieściu i okolicach biznes prowadzą 

ci, którzy się na tym znają, którzy robią to w sposób umiejętny. Taka percepcja wynika zapewne z samej 

treści pytania, któremu blisko do samooceny. Niemniej wydźwięk jest pozytywny – umiejętne 

prowadzenie biznesu jest w Śródmieściu Kalisza możliwe, nawet przy braku (zdaniem respondentów) 

zinstytucjonalizowanego wsparcia.  

 

 
 

Wskaźniki optymizmu  

 

Ocena biznesowego potencjału Kalisza pokazuje, że skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa jest 

trudne, ale możliwe. Jeśli przedsiębiorcy dobrze rozpoznają rynek i jego potrzeby, to mają szansę 

pozyskać odbiorców swoich usług i produktów. Trudniej natomiast radzą sobie z zaspokojeniem ambicji 

finansowych. 41% jest przekonanych, że w samym Śródmieściu prowadzenie własnej działalności jest 

nieopłacalne; odmiennego zdania jest raptem 22% badanych. Pod względem biznesowej atrakcyjności 

Śródmieście i okolice wypadają jeszcze gorzej niż pozostałe dzielnice Kalisza. Prawie połowa jest zdania, że 

prowadzenie przedsiębiorstwa w Śródmieściu jest większym wyzwaniem niż innym miejscu miasta. 

Generalnie, porównując oceny atrakcyjności biznesowej Kalisza i Śródmieścia, miasto jako całość 

uzyskuje lepszy wynik.  
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Przeanalizujmy możliwe przyczyny tak krytycznego wizerunku dzielnicy Śródmieście. Pewnym tropem są 

pomysły przedsiębiorców na poprawę obecnej sytuacji, wynikające z bieżących bolączek i  potrzeb. 

Odpowiedzi respondentów koncentrują się w dużym stopniu na tych rozwiązaniach, które – ich zdaniem 

– ułatwiłyby Kaliszanom korzystanie z oferty biznesowej Śródmieścia. Najczęściej wymieniane pomysły 

koncentrował się wokół kilku kwestii: 

1. Komunikacja drogowa i infrastruktura: zwiększenie liczby parkingów (24%), poprawa 

infrastruktury drogowej (9%), poprawa komunikacji (8%), bezpłatne parkingi (5%) 

2. Wspieranie przedsiębiorców: obniżenie czynszów (19%), zmniejszenie liczby banków, aptek  

i galerii w ścisłym centrum miasta (9%), wspieranie nowych przedsiębiorców (5%), niższe 

podatki (4%) 

3. Rewitalizacja Śródmieścia: „ożywienie Starówki”/”ściągnięcie ludzi do centrum” (17%), 

zmniejszenie liczby banków, aptek i galerii w ścisłym centrum miasta (9%), rewitalizacja 

starówki/zagospodarowanie jej (8%) 
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Odpowiedzi respondentów pokazują, że przed Kaliszem i Śródmieściem stoi wiele wyzwań na kilku 

płaszczyznach. Na tle tej krótkiej diagnozy ponownie najjaśniejszym punktem jest pewność siebie  

i  przekonanie przedsiębiorców co do słuszności obranej przez nich drogi. 76% badanych uważa,  

że gdyby ponownie stanęłaby przed decyzją otwarcia własnego biznesu, zdecydowałaby się na ten krok. 

74% dobrze ocenia swoją wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu.  
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Budowanie społeczności przedsiębiorców  

 

To przekonanie o słusznie obranej drodze, wysoka samoocena i stawianie się w roli ekspertów,  

w  pewnych okolicznościach mogą być przeszkodą w komunikacji z przedsiębiorcami. Zwłaszcza jeśli 

uświadomimy sobie, że jest to grupa nie przejawiająca potrzeby zrzeszania się czy uczestniczenia  

w  spotkaniach branżowych. Zaledwie 20% badanych deklaruje, że uczestniczy w wydarzeniach 

przeznaczonych dla przedsiębiorców z Kalisza, niestety, ocena przydatności tych spotkań jest przeciętna 

(średnia 3,25 w skali 1-5). Niewielką popularnością cieszą się także organizacje (zarówno lokalne jak i 

ogólnopolskie) zrzeszające przedsiębiorców. Co więcej przedsiębiorcy przejawiają umiarkowaną 

potrzebę zmiany tego stanu rzeczy (średnia 3,39 w skali 1-5). Jest to grupa, z którą w przyszłości może 

być trudno współpracować, zwłaszcza, jeśli nie znajdzie dla siebie godnego partnera do dialogu.   
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WYKRES 10. SAMOOCENA 
WIEDZY. 
Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę w 
zakresie prowadzenie biznesu? 

bardzo źle raczej źle 
średnio raczej dobrze 
bardzo dobrze trudno powiedzieć 
średnia 

n=75 n=75 



 

84 

 
 

 

 

 

 

20% 

80% 

WYKRES 11. SPOTKANIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW. 
Czy uczestniczy Pan/i w spotkaniach 
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DIAGNOZA LOKALNEGO BIZNESU W OBSZARZE REWITALIZACJI - PODSUMOWANIE 

 

Analiza badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców wzmacnia opinię mieszkańców Śródmieścia  

i okolic o słabej kondycji sektora gospodarczego w obszarze rewitalizacji. Badani przedsiębiorcy 

wskazują, że trudno prowadzi się i rozwija biznes w Śródmieściu i okolicy. Znaczna część z nich zaznacza 

ponadto, że prowadzenie biznesu w badanym obszarze jest dużym wyzwaniem, które często graniczy z 

opłacalnością prowadzenia przedsiębiorstwa. Lokalni przedsiębiorcy jako istotny problem definiują brak 

współpracy i wsparcia po stronie Urzędu Miasta, który nie pomaga w rozwoju biznesu i 

przedsiębiorczości, ani w promocji lokalnych inicjatyw biznesowych. Znaczącym problemem jest także 

kwestia infrastruktury do prowadzenia działalności – warunki lokalowe są niskiej jakości a ceny czynszu 

są zbyt wysokie i nieadekwatne do standardów wynajmowanych lokali.  
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Jednym słowem obecna sytuacja obszaru rewitalizacji nie sprzyja prowadzeniu biznesu, ani nie przyciąga 

nowych osób, które chciałyby prowadzić przedsiębiorstwo w Śródmieściu i okolicach.  

Podobnie jak mieszkańcy obszaru rewitalizacji, tak przedsiębiorcy dostrzegają potencjał rozwoju biznesu 

w samych mieszkańcach badanego obszaru i miasta oraz w panującej atmosferze otwartości na nowe 

inicjatywy. Wydaje się, że to właśnie wsparcie inicjatywy mieszkańców, ich przedsiębiorczej postawy i 

stworzenie lepszych możliwości dla rozwoju i podejmowania działań biznesowych jest podstawą do 

poprawy warunków gospodarczych obszaru rewitalizacji.  
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI OBSZARU REWITALIZACJI  

 

Badanie właścicieli i zarządców nieruchomości w Śródmieściu i okolicach to krótka diagnoza lokalnego 

rynku nieruchomości, kładąca nacisk głównie na ocenę stanu i infrastruktury nieruchomości w  obszarze 

wskazanym do rewitalizacji oraz ocenę sytuacji rynku nieruchomości w  badanym obszarze. 

 

Próba badawcza  

   

Badaniem zostali objęci właściciele, współwłaściciele i zarządcy nieruchomości w obszarze rewitalizacji 

Kalisza. Przeprowadzono 30 wywiadów z tymi przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji. Próbę 

dobrano w sposób losowy prosty. Badanie zrealizowano techniką CATI. 

Struktura próby przedstawia się następująco:  
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Sytuacja mieszkaniowa w obszarze rewitalizacji  

 

Analizując odpowiedzi respondentów można ogólnie stwierdzić, że ocena sytuacji mieszkaniowej  

w  Śródmieściu w porównaniu z innymi częściami miasta wypada przeciętnie.  

Cena mieszkań i wysokość czynszów w Śródmieściu są zdaniem respondentów porównywalne  

(13 odpowiedzi przeciętnie w obu kategoriach odpowiedzi). Podnoszenie standardów mieszkań  

i zarządzanie nieruchomościami w Śródmieściu również zostało ocenione przez większość 

respondentów przeciętnie (odpowiednio 10 i 12 wskazań). Warto jednak zwrócić uwagę na stosunkowo 

wysoką liczbę ocen negatywnych w kategorii podnoszenia standardów mieszkań w  stosunku do innych 

kwestii, które zostały poddane ocenie (12 odpowiedzi).  

Zdecydowanie pozytywniej ocenione zostały lokalizacja mieszkań oraz ogólna atrakcyjność 

nieruchomości w Śródmieściu w porównaniu z pozostałymi częściami miasta (odpowiednio 21 

odpowiedzi  i 13).  Porównanie różnych kwestii wpływających na ogólny stan nieruchomości  

w Śródmieściu i okolicach pozwala zwrócić uwagę na ważną kwestię związaną z nieruchomościami  

w badanym obszarze. Stan i standard lokali mieszkaniowych w Śródmieściu i okolicach jest porównywalny 

do pozostałych dzielnic miasta, jednak wartością samą w sobie jest lokalizacja nieruchomości w 

Śródmieściu i okolicach. Lokalizacja budynków mieszkalnych w centrum miasta wiąże się z dostępnością 

do wielu usług (publicznych i komercyjnych) oraz „byciem” w centrum wielu wydarzeń kulturalnych czy 

rozrywkowych. Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę na fakt, że od kilku lat liczba mieszkańców 

badanego obszaru maleje, co świadczy o pewnej specyfice mieszkania w Śródmieściu, która nie 

odpowiada na potrzeby każdego kaliszanina. Warte zastanowienia jest, czy ogólnie postrzegana przez 

właścicieli i zarządców nieruchomości  atrakcyjność mieszkania w Śródmieściu i okolicach jest na tyle 

silną wartością, na której można budować zainteresowanie powrotem mieszkańców do centrum miasta.  
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Infrastruktura nieruchomości w obszarze rewitalizacji  

 

Wiele budynków w obszarze rewitalizacji, czyli przede wszystkim Śródmieścia Kalisza to zabytkowe 

kamienice, które w wielu przypadkach wymagają kapitalnego remontu.  

Najlepiej zostały ocenione przez właścicieli i zarządców kwestie związane z dostępem mieszkań do 

multimediów (24 odpowiedzi pozytywne), zaopatrzeniem mieszkań w media komunalne (15 wskazań 

pozytywnych) oraz jakością usług komunalnych (16 odpowiedzi pozytywnych).  

W przedstawionej analizie odpowiedzi uwidaczniają się dwa główne problemy infrastrukturalne 

dotyczące nieruchomości w obszarze rewitalizacji: stan techniczny zabudowy oraz dostęp mieszkań do 

infrastruktury ciepłowniczej. To dwie najniżej ocenione przez właścicieli i zarządców kwestie 

(odpowiednio 14 wskazań negatywnych i  16 odpowiedzi negatywnych). Oceny właścicieli są w tym 

obszarze zbieżne z osobami wynajmującymi  lokale mieszkalne w Śródmieściu i okolicy, które także nisko 

oceniły stan techniczny budynków i dostęp mieszkań do infrastruktury ciepłowniczej.  

 Dużym problemem jest także zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków, które zostało ocenione 

negatywnie przez 13 badanych. Warto w tym miejscu wrócić do badania wśród mieszkańców, w którym 

sygnalizowaliśmy delikatne wskazanie na rozpad więzi między mieszkańcami. Zagospodarowanie 

przestrzeni między budynkami, czyli najczęściej podwórek, może być pierwszym krokiem do ich 

odbudowywania, a przynajmniej na początku do spotkań sąsiedzkich i integracji.  

Wskazane przez badanych problemy infrastrukturalne nieruchomości Śródmieścia są częste dla 

zabytkowych części wielu miast w Polsce. Warto zauważyć, że kwestie te wpływają z jednej strony na 

wizerunek miejsca i jego postrzeganie przez mieszkańców oraz osoby z zewnątrz, z drugiej strony silnie 

wpływają na jakość życia mieszkańców Śródmieścia.  
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Znamienne dla wielu centrów miast o zabytkowym charakterze jest sprawowanie nadzoru 

konserwatorskiego nad nieruchomościami. Nie inaczej sytuacja wygląda w obszarze rewitalizacji Kalisza. 

Połowa ankietowanych właścicieli i zarządców nieruchomości zarządza lub posiada nieruchomość, która 

ma przyznany status zabytku. Zdecydowana większość z nich (10 z 15 badanych) wskazuje, że nie ma 

problemów, które wynikają z konieczności realizowania wymogów konserwatora zabytków.  

 

    
  

 

 

Mieszkańcy Śródmieścia Kalisza i okolic to w dużej mierze osoby, które mieszkają w centrum 

 z  pokolenia na pokolenie, zdecydowanie rzadziej to nowi mieszkańcy. W większej  mierze są to także 

osoby o niższym statucie materialnym, niż mieszkańcy dobrze zarabiający. W pewnym stopniu sytuacja 

mieszkańców badanego obszaru znajduje odzwierciedlenie w opinii właścicieli i zarządców 

nieruchomości. Właściciele i zarządcy budynków Śródmieścia i najbliższych okolic wskazują, że lokatorzy 
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tych nieruchomości mają problemy z płaceniem czynszu (10 odpowiedzi raczej się zgadzam, 4 

zdecydowanie się zgadzam). Dostrzeganym przez badanych problemem jest także fakt, że mieszkańcy 

tych nieruchomości nie tworzą wspólnoty (8 odpowiedzi raczej się zgadzam, 6  zdecydowanie się 

zgadzam). W przypadku wielu obszarów zdegradowanych w miastach to właśnie w centrach miast 

mieszczą się budynki komunalne czy socjalne, do których sprowadzani są tzw. „problemowi” 

mieszkańcy. Doświadczenia rewitalizacyjne innych miast wskazują, że są to mieszkańcy, którzy w dużej 

mierze nie mają przyjętych wzorców tworzenia wspólnoty, ich miejsce zamieszkania często nie wiąże się 

ze stabilnością, a ponadto brak zagospodarowanej przestrzeni w najbliższym otoczeniu nie zachęca do 

wspólnego spędzania czasu poza domem. Sytuacja ta, w  której właściciele nieruchomości w 

Śródmieściu Kalisza nie są odosobnieni, stwarza duże wyzwanie dla socjalnych polityk gminnych i 

współpracy z właścicielami i zarządcami nieruchomości.  

Badani zarządcy i właściciele są podzieleni jeżeli chodzi o opinię na temat dbałości o mienie wspólne 

przez mieszkańców. Połowa z nich uważa, że problem niszczenia mienia wspólnego przez lokatorów nie 

występuje (5 odpowiedzi zdecydowanie się nie zgadzam, 11 odpowiedzi raczej się nie zgadzam), 

natomiast pozostali są odmiennego zdania bądź nie są do końca zdecydowani. Podobnie rozkład opinii 

kształtuje się w kwestii oceny dbania przez lokatorów o najbliższe otoczenie, jednak w tym przypadku 

blisko połowa badanych nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy lokatorzy budynków w  Śródmieściu 

dbają o swoje najbliższe otoczenie.  
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Sytuacja rynku nieruchomości w obszarze rewitalizacji 

 

Pierwszy rzut oka na wyniki oceny sytuacji rynku nieruchomości w Śródmieściu i okolicach pozwala 

stwierdzić, że jest to sytuacja przeciętna i zła. Po raz kolejny możemy odwołać się do centrów innych 

miast w Polsce, gdzie mieszkańcy raczej uciekają z zabytkowych części miast, a lokalny biznes coraz 

częściej zmienia się na szyldy sklepów typu „wszystko po 5 złotych”, „tanie obuwie”, czy „lumpeksy”.  

W innych przypadkach miejsca lokalnego biznesu zajmują instytucje kredytowe.  

 

 

 

Badani właściciele i zarządcy nieruchomości w Śródmieściu Kalisza zdają się potwierdzać ten obraz 

sytuacji. Zainteresowanie zarówno popytem na wynajem jak i kupno mieszkań w obszarze rewitalizacji  

miasta zdecydowana większość ocenia raczej źle i przeciętnie (odpowiednio raczej źle – 8 i 10 

odpowiedzi, przeciętnie 14 i 9 odpowiedzi).  

Jeszcze gorzej zostało ocenione zainteresowanie wynajmem i kupnem nieruchomości w  Śródmieściu i 

okolicach na działania biznesowe (odpowiednio bardzo źle  - po 5 wskazań, raczej źle – 12 i 8 

odpowiedzi, przeciętnie 8  i 7 odpowiedzi). 

Negatywnie badani ocenili działania Urzędu Miasta podnoszące standard nieruchomości w  Śródmieściu 

i okolicach (10 wskazań raczej źli i 8 bardzo źle), a ogólna polityka miasta związana z zarządzaniem 

nieruchomościami w Śródmieściu i okolicach wypada raczej przeciętnie, stosunek ocen negatywnych do 

pozytywnych jest zrównoważony (10 ocen negatywnych w  stosunku do 8 ocen pozytywnych).  

Właściciele i zarządcy nieruchomości są także podzieleni w ocenie współpracy z Miastem Kalisz, blisko 

połowa z nich ocenia tą współpracę negatywnie (9 wskazań raczej źle i 4 bardzo źle) oraz 10 badanych 

dokonało pozytywnej oceny (7 wskazań raczej dobrze, 3 – bardzo dobrze).  
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WYKRES 6. SYTUACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  
 Jak ocenia Pan/i w skali 1-5, gdzie 1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze, sytuację na 
rynku nieruchomości w Śródmieściu i okolicach ze względu na: 

trudno powiedzieć  bardzo dobrze raczej dobrze przeciętnie raczej źle bardzo źle 
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Jednocześnie warto zauważyć, że sami właściciele i zarządcy nieruchomości są w dużej mierze 

przekonani, że Śródmieście i okolice są dobrym miejscem do życia i do prowadzenia biznesu w  obszarze 

nieruchomości. 20 ankietowanych wskazało, że obszar rewitalizacji Kalisza to dobre miejsce do życia (5 

wskazań zdecydowanie tak, 15 raczej tak), 19, że obszar rewitalizacji Kalisza to dobre miejsce do 

prowadzenia biznesu w obszarze nieruchomości (8 wskazań zdecydowanie tak, 11 raczej tak). 

  

Badani właściciele i zarządcy nieruchomości zapytani o to, co należy zrobić, aby zachęcić  

do inwestowania w nieruchomości w Śródmieściu i okolicach wskazali na kilka kluczowych kwestii. 

Propozycje respondentów są następujące: 

-  wprowadzić programy dofinansowania inwestycji  związanych z rozwojem sieci ciepłowniczej, 

termomodernizacją oraz remontami (dofinansowanie kierować na budynek bądź zarządcę, nie na 

konkretnego lokatora, wprowadzić pożyczki niskooprocentowane na zmianę systemów ogrzewania 

budynków),  

- wprowadzić długofalowe ulgi podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości,  

- uruchomić programy pomocowe dla właścicieli/zarządców budynków komunalnych i prywatnych np. 

poprzez program pożyczkowy, pomoc w uzyskaniu dotacji, lepsze informowanie właścicieli o  różnych 

opcjach działania, 

- zwiększyć liczbę lokalnych podmiotów gospodarczych w Śródmieściu np. poprzez obniżkę czynszów dla 

lokali komercyjnych , rozszerzenie okresu ulg czynszowych dla właścicieli, 

- podnieść atrakcyjność turystyczna Śródmieścia,  

- rozwiązanie problemów komunikacyjnych (w tym polityki parkingowej i przepustowości ulic), 

- zmienić politykę lokali socjalnych,  

- poprawić estetykę budynków Śródmieścia, 

- aktywizować obecnych mieszkańców Śródmieścia i zachęcać pozostałych mieszkańców  

do zamieszkania w Śródmieściu.   

 

 
 

n=30 
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RYNEK NIERUCHOMOŚCI OBSZARU REWITALIZACJI – PODSUMOWANIE  

Lokalny rynek nieruchomości wypada w ocenie badanych właścicieli i zarządców lokali w obszarze rewitalizacji 

lepiej niż ocena lokalnego rynku biznesu. Stan i standard lokali w opinii badanych został oceniony porównywalnie 

do innych dzielnic Kalisza. Zdecydowaną wartością nieruchomości w obszarze rewitalizacji jest lokalizacja 

budynków w centrum miasta. Największym problemem wskazywanym przez badanych jest z  kolei stan techniczny 

budynków i dostęp do sieci ciepłowniczej. Na kwestie te kładą także duży nacisk sami mieszkańcy lokali w obszarze 

rewitalizacji. O słabej kondycji lokalnego rynku nieruchomości świadczy oceniany przez właścicieli i zarządców 

nieruchomości niewielki popyt na wynajem i kupno lokali mieszkaniowych i do prowadzenia biznesu. Mimo tego 

respondenci wskazują, że Śródmieście i okolice są dobrym obszarem miasta do prowadzenia biznesu w obszarze 

nieruchomości.  

Kwestią wymagającą poprawy poza przeprowadzeniem remontów budynków i ich wyposażeniem w zbiorcze 

źródło ogrzewania jest także zdaniem badanych współpraca Urzędu Miasta w zakresie współzarządzania  

i  prowadzenia polityki lokalowej w obszarze rewitalizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=30 
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BADANIE TRZECIEGO SEKTORA W KALISZU  

 

Niniejsze badanie organizacji pozarządowych prowadzących działalność w Śródmieściu i okolicach 

podejmuje próbę diagnozy warunków lokalnych, które szczególnie wpływać mogą na potencjał rozwoju 

tego typu podmiotów w mieście. Wypełniany przez respondentów kwestionariusz ankiety składa się z 

trzech osobno ocenianych obszarów: zasobów i polityki miasta, kapitału kreatywnego, a także 

zaangażowania organizacji w oferowane im działania. 

 

Próba badawcza 

 

W badaniu wzięło udział 52 przedstawicieli różnego rodzaju organizacji pozarządowych, mających swoją 

siedzibę na terenie Kalisza. Jak wynika z danych udostępnianych przez Urząd Miejski,  zarejestrowanych 

w nim jest ponad trzysta podmiotów typu NGO (non governmental organisation), lecz spośród nich 

aktywnie działa około stu.   

Poddane analizie organizacje były  różnorodne w zakresie realizowanej przez nie działalności, 

(począwszy od tych poświęconych wsparciu osób wykluczonych (np. starszych, niepełnosprawnych), a 

skończywszy na zajmujących się pomocą w rozwijaniu zainteresowań mieszkańców (np. „propagowaniu 

fotografii”)). Deklarowany przez nie budżet wahał się od kilkuset złotych (pochodzących ze składek 

członkowskich) do nawet 700 tysięcy złotych.  

 

Poniższe wykresy przedstawiają szczegółową strukturę próby: 

 

 
 

 
 

 
 

n=52 

n=52 

n=52 
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Potencjał współpracy organizacji z mieszkańcami i innymi podmiotami 

 

Jak twierdzi ok. 36% respondentów, ich organizacje nie mają większych trudności z  zaangażowaniem 

mieszkańców Kalisza w inicjowane przez nie działania. Warto zwrócić uwagę jednak na stosunkowo dużą 

liczbę naszych rozmówców, którym trudno było jednoznacznie ustosunkować się do zadanego pytania. 

Ze względu jednak na możliwy brak zainteresowania tych organizacji angażowaniem społeczności 

lokalnej w działania (co wynikać może z charakteru ich działalności), trudno uznać uzyskane dane za 

rzeczywisty potencjał mieszkańców Kalisza w zakresie włączania się w inicjatywy organizacji 

pozarządowych. 

Podobnie należy interpretować dane dotyczące współpracy organizacji z podmiotami innego typu. O ile 

większość respondentów chwali sobie swoje doświadczenia w tym zakresie z Urzędem Miasta  

i pozostałymi organizacjami pozarządowymi, to wiele z nich nie potrafiło ustosunkować się  

do sprawności współpracy np. z Urzędem Marszałkowskim czy zagranicznymi partnerami. Może 

świadczyć to o braku doświadczeń takiej współpracy.  

 

 

n=52 

n=52 



 

99 

 
Zasoby i polityka miasta 

 

Zdecydowana większość respondentów (w przypadku niektórych pytań nawet 76% z nich) miała 

problem z oceną posiadanych przez miasto zasobów lokalowych, jak i prowadzonej polityki zarządzania 

nimi. Sytuacja ta wynikać może zarówno z braku zainteresowania organizacji i ich przedstawicieli 

wynajmem lokalu od miasta (czy jego zakupem), jak również brakiem wiedzy na temat istnienia takich 

możliwości. 

Respondenci, którzy potrafili ocenić powyższe zagadnienia, narzekali przede wszystkim na brak 

możliwości zakupu lokalu na potrzeby prowadzenia organizacji (19,2% skrajnie negatywnych ocen). 

Dużym problemem dla organizacji może być także dostępność lokali pod wynajem, jak i wysokość 

nakładanego czynszu (13,5% skrajnie negatywnych ocen w obydwu przypadkach). 

Niemal połowa respondentów (44,2%) oceniła ogólną pomoc Kalisza w rozwoju organizacji 

pozarządowych jako przeciętną. Bardziej konkretne odpowiedzi udzielane były przez nich na temat 

pomocy miasta w promocji lokalnych organizacji pozarządowych. W pytaniu tym - pomimo dominującej 

liczny ocen pozytywnych (34,6%) - pojawiły się także odpowiedzi krytyczne (17,3%) i  skrajnie krytyczne 

wobec prowadzonej w tym zakresie polityki (9,6%). 

n=52 
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Kapitał kreatywny 

 

Zgodnie z koncepcją Richarda Floridy, tempo rozwoju miast jest wprost proporcjonalne do ich kapitału 

kreatywnego3. W zależności od przyjętej metodologii, składają się nań liczne czynniki, związane między 

innymi z poziomem rozwoju technologicznego, edukacyjnego, ale również odczuwalnej atmosfery 

otwartości i tolerancji. 

Jak w poprzednio omawianych pytaniach, również w tym przypadku znacząca część przedstawicieli 

organizacji miała problem z wyrażeniem zdecydowanej opinii. Może być to związane z podkreśloną na 

początku niniejszego opracowania różnorodnością ich działalności i zainteresowań (które natomiast 

przekładać się mogą na rozmaite - nawet skrajne - doświadczenia).  Prawie połowa respondentów jest 

jednak zdania, że działające w obszarze Śródmieścia organizacje mają pozytywny wpływ na rozwój 

miasta (choć należy zwrócić tu uwagę na możliwe potraktowanie tego pytania jako odnoszącego się do 

oceny własnej działalności).  

 

 

                                                                 
3
 Florida, Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej., tłum. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala, Warszawa: 

Narodowe Centrum Kultury 

n=52 
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Zaangażowanie 

 

Udział w spotkaniach i szkoleniach, przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

(organizowanych zarówno przez Miasto Kalisz jak i inne organizacje), zadeklarowało 69% respondentów. 

Obiecującym dla współpracy miasta z omawianymi podmiotami jest natomiast to, że jedynie 

przedstawiciel co dziesiątej organizacji nie wyrażał zainteresowania przyszłymi tego rodzaju 

wydarzeniami. 

Respondenci poproszeni zostali także o próbę zarekomendowania konkretnych rozwiązań, które 

przyczyniłyby się do rozwoju organizacji pozarządowych w Śródmieściu Kalisza i jego okolicach. Ponad 

połowa odpowiedzi (52%) odnosiła się do szeroko rozumianej współpracy z władzami miasta (także w 

zakresie pomocy materialnej, jak i promującej działalność organizacji):  

- bliższy kontakt radnych miasta z działaczami organizacji pozarządowych i władz samorządowych; 

- wsparcie finansowe na wynajem sali z Urzędu Miasta, pomoc w zakupie sprzętu potrzebnego  

do treningu; 

- (...) wsparcie merytoryczne  w zakresie księgowości i finansów od Urzędu Miasta; 

- wsparcie mediów za pośrednictwem miasta, promocja organizacji pozarządowych, wyznaczenie osoby 

pośredniczącej między organizacjami a władzami miasta (osoba, która ma bezpośredni kontakt); 

- lepsza współpraca z władzami miasta, pomoc, dostępność lokali i obniżka czynszu. 

 

n=52 
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BADANIE TRZECIEGO SEKTORA W KALISZU – PODSUMOWANIE  

 

Ze względu na charakter i różnorodność omawianych podmiotów, a także różne obszary prowadzonej 

przez nie działalności trudno określić, z jakimi szansami i zagrożeniami spotykają się lokalne organizacje 

pozarządowe.  

Duża część niejednoznacznych ocen i odpowiedzi badanych organizacji może świadczyć o stosunkowo 

dużym zamknięciu się sektora społecznego w Kaliszu we własnych obszarach działania oraz niezbyt dużej 

orientacji dotyczącej możliwości i wsparcia organizacji pozarządowych w Kaliszu, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w  postulowanych przez badane organizacje zmianach.  

n=52 

n=52 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój dalszej współpracy organizacji pozarządowych z  Urzędem 

Miasta, szczególnie w zakresie edukacji na temat wsparcia, o jakie mogą się ze strony Urzędu ubiegać. 

Wydawać się może, że część organizacji nie jest świadoma swojego potencjału, trudno znaleźć też 

instytucję, która wzmacniałaby ten potencjał. W kontekście wysokiej oceny kapitału kreatywnego 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, na którą wskazują przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości i sami 

mieszkańcy jest to z pewnością grupa interesariuszy, którą należy wspierać.  
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WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH - JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW W OBSZARZE REWITALIZACJI  

 

 

 

WSTĘP  

 

Badania jakościowe prowadzono w okresie od 29 września do 27 października 2016 roku. W trakcie 

realizacji zastosowano szereg technik i narzędzi badawczych dopasowanych od różnorodnych grup 

interesariuszy, lokalizacji, w której prowadzono badania, rodzaju danych jakie zakładano zbierać. 

Badaniem objęto cały obszar wyznaczony do rewitalizacji określony w Uchwale NR XXV/313/2016 Rady 

Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016. r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru 

rewitalizacji Miasta Kalisza. Lokalizacje punktów i spotkań badawczych zostały wytypowane w taki 

sposób, aby badaniem mogły zostać objęte osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, osoby mieszkające 

poza nim, osoby fizyczne i prawne prowadzące lub potencjalnie mogące prowadzić  swoją działalność w 

obszarze rewitalizacji.  

 

Zastosowano następujące narzędzia i techniki badawcze: 

 

MAPA PROBLEMOWA – narzędzie oparte na podkładzie mapowym obszaru rewitalizacji.  Podczas 

badania respondenci skupieni wokół mapy zapraszani byli do dyskusji o problemach, potencjałach, 

ważnych miejscach i wydarzeniach w  Kaliszu. Respondenci wyrażali swoje opinie odnosząc się do 

czterech kategorii tematycznych: przestrzeń, infrastruktura, środowisko, gospodarka. Zidentyfikowane 
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problemy notowano na samoprzylepnych kartkach i umieszczano na mapie lub poza mapą - jeśli 

problem dotyczył całego badanego obszaru.  

 

 
 

MAPA EMOCJONALNA – narzędzie oparte na podkładzie mapowym obszaru rewitalizacji. Respondenci 

oznaczali kolorowymi pinezkami miejsca wywołujące w nich emocje takie jak: radość, wstręt, zachwyt, 

lęk, ciekawość czy nudę. W ten sposób powstała mapa obrazująca osobisty, emocjonalny stosunek 

respondentów do przestrzeni ale i do tego, co w przestrzeni się dzieje. Badanie w sposób pośredni 

wskazuje miejsca szczególnie istotne dla badanych osób. Zaznaczanie tych miejsc było pretekstem do 

dłuższej rozmowy na temat zmian potrzebnych w całym obszarze rewitalizacji.   
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SPOTKANIE I PYTANIE - na przygotowanych flip-chartach (nawiązujących do natury, zieleni) 

umieszczone zostały dwa pytania dotyczące funkcji, jakie pełni i jakie mógłby pełnić Park Miejski, 

skatepark, ogródek jordanowski i okolice.  W punkcie konsultacyjnym ustawiono flip-chart podzielony na 

dwie części. Na jednym umieszczono pytanie: Co najczęściej robisz w Parku Miejskim i jego okolicach?, a 

na drugim: Jak chciał(a)byś spędzać czas w Parku Miejskim i okolicach (a nie możesz)? Odpowiedzi na 

obydwa pytania na kolorowych karteczkach zapisywali badacze.   

WORLD CAFE  metoda dyskusji służąca diagnozowaniu problemów. Metoda została zastosowana  do 

diagnozowania problemów Kalisza podczas debaty otwierającej. World Cafe pozwala na prowadzenie 

dyskusji jednocześnie w kilku obszarach tematycznych. Z uwagi na dynamiczny charakter metody, nie 

służy ona pogłębionej dyskusji, trudno dzięki niej zdiagnozować przyczyny problemów  i rozważyć 

możliwe rozwiązania. Uczestnicy badania, skupieni w małych grupach rozmawiają przez kilka, kilkanaście 

minut przy stolikach tematycznych w obecności opiekuna/moderatora dyskusji.  Wypowiedzi 

zapisywane są na flip-chartach. Po tym, jak ustalony czas minie, uczestnicy dyskusji przenoszą się do 

kolejnego stolika tematycznego. Po zapoznaniu się z  materiałem, jaki zgromadziła poprzednia grupa, 

uszczegóławiają materiał lub proponują nowe zapisy.  

 

SONDA CHMURKOWA – to narzędzie, które pełniło przede wszystkim funkcję promocyjną, animacyjną, 

ale miało też swoje walory badawcze. Przechodnie byli zachęcani, przez badaczy obsługujących punkt 

konsultacyjny, do zrobienia sobie zdjęcia ze swoją wypowiedzią umieszczoną w białej „chmurce” na 

przygotowanej wcześniej sztywnej, dużej kartce w kształcie dymka. Proszeni byli o  dokończenie różnego 

rodzaju zdań: Lubię Główny Rynek, bo…, Lubię Kalisz za…?. Następnie badani byli proszeni  o 

zapozowanie do zdjęcia ze swoją wypowiedzią. 

 

 
 

 

KWESTIONARIUSZ – za pomocą tej techniki badacze sondowali opinie mieszkańców podczas badań 

prowadzonych na ulicy  Jabłkowskiego. Kwestionariusz poruszał zagadnienia m.in. poczucia 

bezpieczeństwa, aktywizacji społecznej oraz zagospodarowania pustostanów. Respondentami były 

osoby spotkane na ulicy, na podwórkach, a także bezpośrednio w mieszkaniach. 
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MINI-WYWIADY – respondenci byli proszeni o udzielenie krótkiego wywiadu dotyczącego kwestii, z 

których już teraz są zadowoleni i takich, które chcieliby zmienić. Badacze zapisywali ich odpowiedzi na 

specjalnie przygotowanych kartach, które zawierały następujące pytania: Co Ci się podoba w 

Śródmieściu i okolicach?, Co Ci się nie podoba w Śródmieściu i okolicach? oraz Czy spędzasz czas ze 

swoimi dzieckiem/dziećmi w Śródmieściu i okolicach? Jeśli tak, co robicie, dokąd chodzicie? Jeśli nie, 

dlaczego? 

 

WIADOMOŚĆ DLA KALISZA  - narzędzie polegająca na zapisaniu przez respondenta odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące zmian w jego okolicy w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS. Grupą 

docelową była młodzież, uczniowie gimnazjum, przy którym ustawiony był punkt konsultacyjny . 
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PYTANIE NA SZNURKU - na rozwieszonym w przestrzeni punktu konsultacyjnego sznurku umieszczono 

kartki z pytaniem dotyczącym pomysłów na zmiany w Śródmieściu.   

Pytanie brzmiało: Jak sprawić, żeby mieszkańcy Kalisza chętnie spędzali czas w Śródmieściu? 

Kartki przyczepione były klamerkami na sznurkach, każdy mógł podejść, zdjąć kartkę, odpowiedzieć na 

niej na pytanie i powiesić ją z powrotem na sznurku. 

 

 
 

SPACER BADAWCZY Z ELEMENTAMI ETNOGRAFII WIZUALNEJ – badano jakość przestrzeni publicznej i 

problemy w niej występujące poprzez obserwację prowadzoną przez grupę społecznych badaczy 

eksplorujących teren obszaru rewitalizacji, podążających po zaplanowanej trasie. W  jednym przypadku 

większa, piętnastoosobowa grupa podzielona została na mniejsze zespoły. W  ramach tego działania 

badawczego przeprowadzono łącznie 3 spacery. Z młodzieżą – licealistami z III LO im. Mikołaja 

Kopernika w Kaliszu oraz z grupą 15 osób w różnym wieku.  

Spacery rozpoczynały się krótkim wprowadzeniem wyjaśniającym na czym polega spacer i jaki jest jego 

cel. Następnie uczestnicy, po krótkiej dyskusji uzgadniali ostateczną trasę spaceru – taką, która prowadzi 

przez miejsca, które są dla nich ważne, w których spędzają czas, przez takie, które lubią, ale też takie, w 

których rzadko bywają, bo źle im się kojarzą, bądź uważają je za niebezpieczne. Podczas spacerów 

uczestnicy wykonywali zdjęcia (za pomocą aparatu instax, który drukuje zdjęcia tuż po ich wykonaniu), 

dodatkowo prowadzili notatki na specjalnie przygotowanych formularzach obserwacji. Na koniec 

spaceru uczestnicy spotykali się na wspólnej dyskusji, podczas której omawiali każde z wykonanych zdjęć 

– oceniali dany budynek/przestrzeń oraz opisali swoje odczucia z nim związane. 
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Przeprowadzono łącznie trzynaście działań o charakterze badawczym, wśród nich osiem punktów 

terenowych w następujących lokalizacjach: Przedszkole Bursztynowy Zamek (Park Miejski 1), Deptak 

(róg Śródmiejska/Złota), Planty ( przy pomniku A. Asnyka), Ciasna (przy Gimnazjum nr 2), Jabłkowskiego, 

Młodzieżowy Dom Kultury (Fabryczna), Parkowa, Główny Rynek. 
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Rys.  Lokalizacja terenowych punktów badawczych 

 

 

W trakcie realizacji cyklu badawczego zdecydowano także o przeprowadzeniu trzech 

zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami właścicieli i zarządców nieruchomości, 

przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi lub mogącymi działać na terenie 

objętym wparciem rewitalizacyjnym. ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY FGI (Focus Group 

Interview) zastosowano w celu uzyskania opinii oraz zrozumienia zachowań, postaw i preferencji 

względem obszarów tematycznych: nieruchomości, przedsiębiorczości i sektora pozarządowego. 

 

Każdorazowo była to około 3 godzinna dyskusja prowadzona z 10-15 osobowymi grupami 

respondentów prowadzona przez moderatorów, posiłkujących się uprzednio sporządzonym 

scenariuszem. Celem badania było uszczegółowienie danych z wstępnej diagnozy, uzyskanie 

pogłębionej opinii na temat problemów Śródmieścia i okolic, ich przyczyn, potrzeb każdej z grup 

(oraz ich beneficjentów – w przypadku NGO), a także możliwych kierunków rozwoju i zmian. 

 

Ponadto przeprowadzono dwie debaty publiczne, w tym debata  otwierająca w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. A. Asnyka, ul. Grodzka  1 oraz debata podsumowująca w Cafe Calisia, 

al. Wolności 6. 
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SPOŁECZEŃSTWO  

 

 
 

Wśród kaliszan daje się odczuć sprzeczne opinie na temat kondycji społecznej miasta. Z jednej strony 

wielu mieszkańców wyraża opinie o marazmie, braku perspektyw, czy braku chęci spędzania czasu poza 

gronem rodzinnym. Z drugiej strony równolegle daje się odczuć duże przywiązanie i sympatię do 

swojego miasta, a wielu mieszkańców deklaruje chęć uczestnictwa w kulturze, działaniach społecznych i 

aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Można odnieść wrażenie, że wielu z badanych 

potrzebuje rozszerzenia oferty w tych obszarach oraz katalizatora czy impulsu i tego impulsu oczekuje 

od Miasta.  

Podczas badań prowadzonych w niektórych punktach terenowych proszono respondentów 

o oznaczanie na mapie obszaru rewitalizacji miejsc, które wywołują w nich różnego rodzaju emocje. 

Mapę emocjonalną obszaru rewitalizacji  przedstawia  poniższa rycina.   
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Rycina wskazuje te części Śródmieścia i okolic, w których kaliszanie czują się dobrze, które ich intrygują i 

kojarzą z  miłymi wspomnieniami jak: Rynek Główny czy Planty, oś rzeki Prosny ale także takie, które w 

opinii badanych wzbudzają emocje negatywne, wstręt czy lęk. Nie trudno zauważyć, że miejsca o takim 

charakterze to ulica Jabłkowskiego i okolice, oraz ulica Ciasna. Badanie, ze względu na swą specyfikę nie 

daje pogłębionego wyniku, natomiast wskazuje miejsca szczególne i istotne z perspektywy badanych.  
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UCZESTNICTWO W KULTURZE 

 

Grupą, która szczególnie chętnie uczestniczy w  kulturze 

była grupa rodziców z dziećmi. Wśród miejskich imprez 

w których uczestniczą wymieniane były m.in. „czwartki 

dla dzieci w sierpniu”, „kino letnie, konkursy i zabawy 

dla rodzin”, czy „koncerty w  Rynku”.  

Koncerty były często wymienianym typem wydarzeń, 

który mógłby przyciągnąć mieszkańców do spędzania 

większej ilości czasu w Śródmieściu. Wśród innych 

pożądanych wydarzeń wymieniano m.in. festyny, sztuki 

teatralne, projekcie filmów, pchli targ.  

Prócz potrzeby zorganizowanych wydarzeń, zauważalne 

były także potrzeby wprowadzenia działań kulturalnych i samych artystów w przestrzeń obszaru 

rewitalizacji, czy stworzenia miejsc aktywności kulturalnej dla mieszkańców Śródmieścia i okolic.  

 

 

AKTYWNOŚĆ SPORTOWA  

 

Wśród kaliszan istnieje zauważalna grupa osób, dla których formą 

spędzania czasu ale też codziennego przemieszczania się jest rower. 

Oprócz grup aktywistów, którzy promują ten środek transportu wśród 

mieszkańców, popularność roweru daje się zauważyć np. w grupie 

rodziców z dziećmi. W ich przypadku jest to raczej forma spędzania 

wolnego czasu niż środek codziennego transportu. Dlatego też w tej 

grupie zwracano uwagę na stan infrastruktury rowerowej w  miejscach 

związanych z rekreacją. Ponieważ w tej samej grupie bardzo popularnym 

miejscem aktywności jest Park Miejski, pojawiały się postulaty by bardziej 

dostosować go do potrzeb rowerzystów i  np.  umożliwić swobodne 

jeżdżenie po parku na rowerach. 

 

Dla codziennych użytkowników rowerów istotnym problemem jest jakość 

dróg i tras rowerowych oraz brak ich ciągłości, co  wpływa na komfort 

poruszania się po Kaliszu, ale i na bezpieczeństwo rowerzystów.   

Pojawiały się także potrzeby zbudowania infrastruktury dla uprawiania 

bardziej specyficznych sportów, jak rowerowy tor crossowy, czy potrzeba miejsca do bezpiecznego 

uprawiania sportów walki. 

 

 

 

 

 

 

(…)trzeba by sprowadzić artystów aby ożywili przestrzeń w centrum. 

(…)ul. Mostowa wykup placu po parkingu oraz zagospodarowanie Domu pod Aniołami i utworzenie 
domu kultury dla młodzieży z dzielnicy Śródmieście. 

 

() 
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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE  

 

Wśród problemów wymienianych przez uczestników debaty podsumowującej pojawiła się m.in. kwestia 

nierówności społecznych, biedy i nierównomiernego rozwoju Kalisza. Wymieniano obszary, w których 

występuje kumulacja takich negatywnych zjawisk jak: dziedziczenie biedy, wysokie bezrobocie, przemoc, 

itd. Najczęściej były to te same obszary, w których stan infrastruktury również nie przedstawiał się 

najlepiej w  oczach mieszkańców, czyli zabudowa wzdłuż osi ulicy Ciasnej oraz Jabłkowskiego.   

 

 
 

Mieszkańcy obydwu badanych ulic w swych wypowiedziach potwierdzają te obserwacje. Sami uważają 

się za mieszkańców, którym powodzi się gorzej od tych mieszkających w innych częściach Śródmieścia. 

Mieszkają w  mieszkaniach o niskim standardzie, otacza ich przestrzeń publiczna, o którą dba się mniej 

niż w  reprezentacyjnych częściach Śródmieścia. Wielu z nich ma problemy ze znalezieniem lub 

utrzymaniem pracy, obecne i widoczne są problemy związane z przemocą, przestępczością a także 

problemy alkoholowe.  Mieszkańcy wspomnianych ulic czują się wykluczeni i zapomniani przez Miasto, 

oczekują działań, które poprawią jakość życia i przestrzeni publicznej.   

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

 

Mieszkańcy wskazywali na odczuwalny brak poczucia bezpieczeństwa, który był związany z dwoma 

głównymi czynnikami. Pierwszym z nich były niedostatki w infrastrukturze, np. brak oświetlenia, 

monitoringu wizyjnego, czy niedostateczna liczba patroli. Drugim było generalne poczucie braku 

bezpieczeństwa wynikające ze złych doświadczeń z danym miejscem – swoich lub osób bliskich. Miejsca, 

które w sposób szczególny wywołują lęk to ulice Jabłkowskiego i Ciasna (patrz mapa emocjonalna). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(…)Boimy się tamtędy przechodzić. Ja sam miałem kiedyś taką sytuację, że mnie zaczepiali. A nocą to 
już w ogóle jest wyzwanie żeby tamtędy przejść. 

 

(…)Urząd nie interesuje się tą dzielnicą, temat tabu, nieporuszany przez urzędników, na spotkaniach 
unikają odpowiedzi. 

(…)dzieci z biedniejszych rodzin nie mają alternatyw spędzania wolnego czasu i przesiadują w 
galeriach handlowych. 

(…)nie ma gdzie się pobawić z dziećmi. 

(…)rozebrać [pustostany] i zrobić plac zabaw. 
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KONFLIKTY SPOŁECZNE  

 

Wyraźnym konfliktem, który dało się odczuć wśród mieszkańców był konflikt na linii użytkownicy 

samochodów – piesi i  rowerzyści. Choć nie zawsze był on wyrażany wprost, da się odczuć, że jest to 

temat obecnie dość żywy,  w którym trudno o pole do kompromisu. Z całą pewnością odczuwalny jest 

deficyt miejsc parkingowych, jednak z drugiej strony nie ma pełnej zgody na wszystkie działania 

zmierzające do ograniczenia liczby samochodów na niektórych ulicach miasta. Planowanie w tym 

obszarze działania będą wymagały rozszerzonej  dyskusji ze wszystkimi grupami użytkowników 

Śródmieścia i okolic. 

Kwestie te, w sposób szczególny wybrzmiewały podczas badania fokusowego z przedsiębiorcami, dzieląc 

badanych na zwolenników ograniczenia ruchu, jak i tych, którzy chcieliby zachować ruch samochodowy 

na każdej z ulic. Perspektywa związana z potrzebą ułatwienia dostępu do centrum klientom sklepów i 

punktów usługowych uzależniona jest od typu prowadzonej działalności, a także potrzeb i przyzwyczajeń 

klientów. W  zestawieniu z łatwością, z jaką dotrzeć można do centrów handlowych, postulaty 

podniesienia jakości przestrzeni parkingowych czy ułatwień dla dojeżdżających do centrum jest 

uzasadniona. Jest jednak rosnąca grupa klientów oraz przedsiębiorców dostarczających im usługi, dla 

których kwestie bezpośredniego dojazdu samochodem do każdego zakątka Śródmieścia nie jest 

priorytetem.   

Co do rozwiązań w tej kwestii głos przedsiębiorców nie brzmi jednoznacznie. Rozwiązaniem wydaje się 

przygotowanie przestrzeni parkingowych na obrzeżach Śródmieścia i podniesienie jakości transportu 

publicznego.  

 

 

 
 

 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  

 

W Kaliszu wg danych gminnych zarejestrowanych jest około trzystu organizacji pozarządowych 

działających w obszarach związanych z kulturą, sztuką, edukacją, pomocą społeczną, rozwojem 

społeczeństwa obywatelskiego. Według samych badanych, aktywnie działa zaledwie co piąta 

organizacja. W większości organizacje pracują w swoim obszarze działań, nie wiedząc o sobie nawzajem 

za wiele i nie współpracując ze sobą, choć takiej współpracy oczekują. 

 

 

(…)jest wiele organizacji, które działają w swoim obrębie, robią swoją robotę, nie widzimy ich, nie 
słyszymy, bo np. to nie jest obszar bliski nam. 

(…)brak porozumienia i koordynacji działań pomiędzy działającymi organizacjami. 

(…)może to właśnie nie kwestia parkingów a usprawnienia komunikacji zbiorowej, postawienia kilku 
przystanków aby ci ludzie mogli do centrum przyjechać.  

(…)trzeba usprawnić dojazd do centrum, czy to rowerem, samochodem czy komunikacją zbiorową. 
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Same organizacje oceniają swoje działania jako potrzebne i oczekiwane, podobnie o organizacjach 

mówią przedstawiciele jednostek administracji samorządowej. Uczestnicy badania fokusowego dłuższą 

cześć spotkania poświęcili relacjom z Urzędem Miasta, opisując rodzaje wsparcia, narzędzia włączające 

mieszkańców do życia społecznego, opisywali występujące problemy i formułowali sugestie co do 

koniecznych zmian.  

 

Rozmawiając o jakości współpracy odnoszą się do przeszłości i zauważają zmianę w kierunku otwartości, 

jednak działania podejmowane obecnie przez Urząd Miejski często odbierane są jako 

nieskoordynowane, chaotyczne i nie wynikające z realnych potrzeb organizacji i środowisk dla których 

pracują.   

 

 
 

Miasto, według organizacji, wspiera NGOsy rzeczowo i finansowo, co jednak doskwiera badanym, to 

brak partnerskiej współpracy, wspólnego diagnozowania problemów i wypracowywania rozwiązań i 

pracy  obu tych grup nad realizacją polityk społecznych. Choć sami potwierdzają, iż zdarzały się działania 

wspólne, jednak jest ich zdecydowanie za mało.  

 

 
 

W Urzędzie, w wielu wydziałach pracują często kompetentni o przychylni organizacjom urzędnicy, 

jednak początkowo dobra współpraca zwykle kończy się na deklaracjach. Wynika to, zdaniem badanych, 

z braku sprawnych mechanizmów wewnątrz Urzędu, braku komunikacji i współpracy pomiędzy 

wydziałami.  

Widoczna jest duża potrzeba realnego wsparcia NGO w kontaktach i współpracy z różnymi wydziałami 

merytorycznymi. Taką funkcję mogłoby pełnić – i ma to w swoich zadaniach- istniejące Centrum 

Organizacji Pozarządowych (COP). Jednak, jak wynika z rozmów z NGO, należałoby wzmocnić działania 

COP i zakres ich wsparcia w kierunku podniesienia jakości  współpracy NGO z Urzędem Miejskim w 

Kaliszu. 

 

(…) [współpraca] najczęściej związana jest ze wsparciem rzeczowym - np. udostępnienie miejsca na 
spotkanie, sprzętu, dostępu do ?, toalety czy przyłącza do prądu itp. 

(…)organizacje i instytucje kultury mają możliwość nieodpłatnej ekspozycji plakatów, reklam na 
przystankach autobusowych. To jest super, jest to świadoma polityka. 

(…) pojedyncze są sytuacje, kiedy wspólnie nad czymś pracujemy, wypracowujemy, planujemy 
polityki, strategie czy zasady współpracy. 

 

(…) W urzędzie uprawiana jest spychologia, organizacje  najpierw były w fajnym wydziale, później 
przeszły do innego, następnie spadły jeszcze niżej, mam nadzieję, że teraz coś się ruszy. 

(…) To, że współpraca z organizacjami wypada słabo, to nie dlatego, że oni nie lubią NGO’sów. Po 
prostu współpraca między wydziałami w Urzędzie wygląda bardzo ciężko. Czy jestem mieszkańcem, 

inwestorem czy przedstawicielem organizacji.  

(…) Trudno to określić jednoznacznie, gdyż jest duża grupa pracowników Urzędu Miejskiego, która 
jest bardzo kompetentna, doświadczona i chętna do nawiązywania współpracy. Są to osoby z bardzo 

różnych wydziałów i na różnych stanowiskach. 

Jednak czasami to się kończy deklaracjach, szczerze podjętych, ale niewiele wynika z tych deklaracji” 
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NGO mówiąc o sobie nie są jednomyślne. Z jednej strony uważają się za sektor bardzo różnorodny, pełen 

oddanych ludzi i pomimo nienajlepszych warunków działania przez nich realizowane są skuteczne. Inni 

podnoszą głos, iż część organizacji działa tylko w przypływie chwili, nie skupiając się na długofalowej 

działalności przynoszącej dobre wyniki, choć nie tak spektakularne, jak to jest przy „jednorazowych 

akcjach”.  

 

Kolejnym wątkiem poruszanym podczas badania fokusowego była aktywność społeczna i obywatelska. 

Wg  badanych jest wielu potencjalnie aktywnych mieszkańców Kalisza, natomiast działania podejmowane 

przez urząd nie są katalizatorem dla rozwoju takich osób, czy grup nieformalnych. Budżet obywatelski 

uznawany jest za narzędzie nieefektywne, które nie służy dyskusji o potrzebach Kalisza a jest „zwykłym 

plebiscytem”, wg badanych brakuje pełnej informacji  i dyskusji o proponowanych przez mieszkańców 

projektach. Podobnie NGO’sy odnoszą się do kwestii konsultacji społecznych, określając je często jako 

konsultacje „z gotową tezą”, konsultuje się gotowe projekty, a nie wstępne koncepcje. Decyzje 

podejmowane przez decydentów podejmowane są w  sprzeczności z wynikiem konsultacji społecznych.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(…)Konsultacje społeczne, które organizuje miasto, są to konsultacje z gotową tezą. Tak było w 
przypadku herbu, gdzie cała sala mówiła, że nie chce zmiany herbu, a nam się wmawia, że my 

chcemy tej zmiany. To co to za konsultacje? 

(…)Powstał zespół w sprawie ustalenia zasad budżetu, minęło pół roku i nic w tej sprawie nie jest 
zrobione. 

(…) Nie ma odgórnej, świadomie prowadzonej polityki współpracy, która nie powinna polegać tylko 
na tym, że się daje pieniądze albo organizuje konkursy, tylko naprawdę o tę współpracę się zabiega, 

dba się o partnerskie relacje, razem próbuje się zdiagnozować jakieś problemy albo szukać rozwiązań, 
zadawać pytania. Tych inicjatyw jest niewiele. 

(…) Są osoby w Urzędzie Miasta, które rozumieją potrzebę nawiązywania takiej współpracy, ale nie 
wszędzie. W kontekście  zabytków nie ma, w kontekście kultury jest różnie, zieleni też. Zależy na kogo 

się trafi, są osoby, które mają swoje preferencje. 

(…) Miasto nie zastanawia się,  gdzie kierują wsparcie finansowe, jakie grupy społeczne potrzebują 
wsparcia. Są programy współpracy z NGO (roczne, wieloletnie), ale to puste dokumenty. 

(…) Weekend Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Urząd Miejski -fajny pomysł. Ludzie 
poznają kto, co robi, zachęcą się, ale co dalej? Musi to robić w Urzędzie, ktoś kto to czuje. Nie może 

być tak, że my chcemy bardziej niż urząd, który zleca organizację wydarzenia. 

 (…)Widzę światełko w tunelu, Urząd trochę się otworzył. 
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ASPEKT PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY 

 

 
 

Na jakość życia składa się wiele płaszczyzn, jedną z nich są kwestie związane z warunkami bytowymi i 

mieszkalnictwem. Mieszkańcy Kalisza chętnie o tych kwestiach opowiadają, mówią co im przeszkadza, 

wskazują swoje potrzeby w tym zakresie, a także sugerują rozwiązania.  

 

STRASZĄCE PUSTOSTANY  

 

 
 

Zaniedbane kamienice obok pięknie odrestaurowanych, części reprezentacyjne i takie, do których nie 

przyprowadza się turystów – to dość typowy obrazek dla polskich miast. Niemniej dla mieszkańców 

Kalisza jest to problem obecny, zauważany i wymagający interwencji. Ich zdaniem wpływa na estetykę i 
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nie wpływa dobrze na postrzeganie Kalisza, obniża także jego markę. Znajduje to potwierdzenie wśród 

mieszkańców bloków i kamienic Śródmieścia i okolic, ale także, bardzo wyraźnie, wśród właścicieli i 

zarządców nieruchomości -  uczestników badania fokusowego. 

Problemy mieszkaniowe dotyczą zarówno tych, którzy zamieszkują lokale komunalne, ale także 

wielorodzinne budynki prywatne. Nie trudno natknąć się na widok opuszczonych i zdewastowanych 

budynków w samym centrum Kalisza. Są to lokale o bardzo różnej sytuacji prawnej, niektóre w  rękach 

prywatnych inne stanowią zasób Gminy.   

 

 
 

Mieszkańcy spotykani na ulicy nader często postulują potrzebę zajęcia się pustostanami, stanowi to 

problem związany z  poczuciem estetyki i pośrednio świadczy o gospodarności tego miasta. Często 

odnoszą się też do warunków, w jakich sami mieszkają. Te głosy pojawiały się częściej w punktach 

konsultacyjnych zlokalizowanych w okolicach ulicy Jabłkowskiego i Ciasnej, rzadziej słyszane są w 

okolicach choćby Rynku Głównego. Respondenci wskazują silną potrzebę zagospodarowania 

pustostanów na cele mieszkalne lub na cele związane z  działalnością społeczną i kulturalną.  

 

Odrębną grupą problemów są kwestie związane z zarządzaniem zasobami lokalowymi prywatnymi jak i  

komunalnymi. Badana grupa właścicieli i zarządców nieruchomości wskazuje kilka głównych, z ich 

punktu widzenia, problemów w tym obszarze. Budynki, którymi zarządzają to zwykle zabudowania 

wielorodzinne,  powojenne w różnym stanie technicznym. Problemy, z którymi się borykają to problemy 

lokatorskie i te związane ze współpracą z instytucjami publicznymi.  

 

Grupa ta często odnosi się do trudności związanych z obostrzeniami konserwatorskimi, ale i samą 

współpracą z biurem wojewódzkiego konserwatora zabytków. W Kaliszu nie ma stanowiska Miejskiego 

Konserwatora Zabytków a za kwestie konserwatorskie odpowiada Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu, jednak działania tej jednostki utożsamiane są z działaniami Urzędu 

Miasta. 

 

  

 

 

 

(…)Jak możemy oczekiwać od prywatnych właścicieli, że będą dbali o zabytki, skoro miasto tego nie 
robi.  

(…) tu jest sprzeczność interesów z punktu widzenia właścicieli i zarządców, związana z finansami, 
stanowisko konserwatora jest takie żeby zachować ten zabytkowy zasób. 

(…)Budynków wpisanych w rejestr zabytków nie jest bardzo dużo, natomiast większość budynków, 
nawet całe Śródmieście objęte jest gminną ewidencją zabytków. 

 

 

(…) ale też jest tak, że prywatni właściciele zamrażają pieniądze w kupionych kamienicach i czekają 
na zwroty dziejowe, żeby na tych kamienicach zarobić (..) 30-40 kamienic w samym Śródmieściu  

(...) one są kupione, czeka się by uległy degradacji, żeby na ich miejsce można było postawić coś 
innego  
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Wymagania, co do remontów i modernizacji bardzo utrudniają pracę, relacje nie są oparte na dialogu, a  

decyzje zdaniem badanych są często uznaniowe.  

Z uwagi na tę sytuację część z zarządców i właścicieli świadomie ryzykuje karami finansowymi 

niedopełniając formalności. Panuje opinia, iż narzuca się wymagania nie dając nic w zamian, np. nie 

wspierając remontów zabytkowych budynków z budżetu Gminy lub środków zewnętrznych.    

Właściciele i zarządcy nieruchomości zdają sobie sprawę, że zarządzając budynkami na terenie objętym 

ochroną konserwatorską obowiązuje ich szereg ograniczeń. Uważają jednak, że tylko partnerska 

współpraca pomiędzy nimi, a konserwatorem jest w ich wspólnym interesie i takiej współpracy oczekują.   

 

MIESZKANIA   

 

 
 

Kolejnym  z problemów jest zły stan budynków, niski standard mieszkań zarówno w lokalach 

komunalnych jak i  prywatnych. Problemami, z jakimi borykają się mieszkańcy zabudowy śródmiejskiej są 

ulice z niewydolną siecią kanalizacyjną – przeciwburzową. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 

kanalizacyjna w  niektórych częściach miasta, wielu z respondentów mieszka w domach z toaletami na 

klatkach schodowych lub  na podwórzu.   

Głównymi instalacjami grzewczymi na omawianym obszarze są piece węglowe. Ich nadmierna liczba i 

brak alternatywnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań w połączeniu z niskim stopniem pokrycia 

sieci gazowej w bezpośredni sposób przekłada się - zdaniem respondentów - na obniżenie standardu 

mieszkań i przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. To przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu 

wzmaga negatywne odziaływanie na jakość życia oraz na zdrowie mieszkańców.    

 

 

(…)kwestia ogrzewania oraz zanieczyszczenia powietrza przez piece węglowe (…) jeżeli miasto się tym 
nie zajmie to nikt tego nie zrobi, ale nikt nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu, w tym 

mieszkańcy - bo ich na to nie stać. 
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Istotna wydaje się też jakość usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, a w szczególności 

widoczne przepełnione pojemniki zbiorcze przy budynkach wielorodzinnych czy odpady 

wielkogabarytowe.  Problem wynika zadaniem respondentów ze złej organizacji kalendarza odbioru lub 

nieadekwatnej do potrzeb liczby zbiorczych pojemników na odpady komunalne. Kwestia ta podnoszona 

była podczas obydwu debat, pojawiała się w wypowiedziach kaliszan odwiedzających punkty terenowe 

jak i wśród osób uczestniczących w  spacerach badawczych.  
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KOMUNIKACJA  

 

Kolejnym obszarem tematycznym, którego problemy bardzo często pojawiały się w rozmowach z  

mieszkańcami Kalisza były kwestie związane z układem komunikacyjnym miasta, a w szczególności jego 

centralnej części. Poruszano zarówno kwestie układu drogowego, liczby samochodów, organizacji ruchu 

jak i  problemy komunikacji publicznej.    

Problemy, opinie i sugestie dotyczące ich rozwiązania obecne były zarówno podczas spotkań 

plenerowych, pojawiały się podczas spacerów badawczych, były także istotnym elementem wypowiedzi 

uczestników badania fokusowego i obydwu dyskusji publicznych.  

 

 

SAMOCHODY W CENTRUM 

 

Nadmierny ruch samochodowy oraz zbyt duża liczba samochodów parkujących na ulicach Śródmieścia i 

okolic, co przekłada się na problemy z parkowaniem, to jedne z częściej wybrzmiewających bolączek 

kaliszan. Problem braku miejsc parkingowych wynika wprost z bardzo dużej liczby samochodów jakie 

jeżdżą po Kaliszu. Wg danych, na koniec 2015 roku w mieście zarejestrowanych było 59 556 

samochodów osobowych, co w zestawieniu z liczbą mieszkańców 102 808  (Urząd Statystyczny. 2015 ) 

daje jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Z jednej strony istnieje oczekiwanie usunięcia 

nadmiernej liczby samochodów z centrum, ale też takie zarzadzanie układem komunikacyjnym, by 

samochodem dało się do Śródmieścia lub okolic dojechać i tam go zaparkować.  

 

 
 

Tę polaryzację widać w tym, jak często komentowaną sprawą było zamknięcie dla samochodów części 

ulic Śródmiejskiej i Złotej i przekształcenie ich w deptak z ławkami i krzewami w donicach. 

W odpowiedziach np. podczas akcji „pytanie na sznurku“ podczas sondy prowadzonej w jednym 

z przedszkoli, czy podczas badań fokusowych, ta decyzja znalazła swoich licznych przeciwników jak 

i zwolenników.  

W grupie przeciwników takiego rozwiązania dość liczną podgrupą byli lokalni przedsiębiorcy oraz 

codzienni użytkownicy samochodów. Jednak kontrowersje dotyczące parkowania i dostępności ulic dla 

ruchu samochodowego nie dotyczyły tylko ul. Śródmiejskiej i Złotej. Rodzice z przedszkola znajdującego 

się w Parku Miejskim wskazywali jako problematyczny brak miejsc parkingowych w bezpośrednim 

otoczeniu placówki. Jako rozwiązanie wskazywano możliwość lokalizacji miejsc z parkowaniem do 15 

minut. 

Z kolei grupa zwolenników ograniczania ruchu samochodów w Śródmieściu wskazywała na kwestie 

bezpieczeństwa i komfortu pieszych, jako kluczowe dla jakości przestrzeni miejskiej. Nie bez znaczenia 

był też fakt, że w Kaliszu coraz większa grupa osób porusza się rowerami. Przedstawiciele tej grupy 

również odnosili się sceptycznie do pomysłu przywracania ruchu na ul. Śródmiejskiej Złotej czy też 

zwiększania liczby miejsc parkingowych, postulowali natomiast wprowadzenie w  Kaliszu systemu 

roweru miejskiego. 

(…) miasto dusi się od samochodów. 

 (…) zamknijmy całe Śródmieście dla wszelakich samochodów. 
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Respondenci często wskazują na brak spójnej i przemyślanej polityki komunikacyjnej. Podejmowane 

działania są chaotyczne i nie sprawiają wrażenia przemyślanych. O zmianach w tym obszarze nie 

dyskutuje się publicznie, a mieszkańcy wskazują, iż nie mają wpływu na te decyzje.  

Wśród przedsiębiorców problem komunikacji i dostępności to problem istotny, który utrudnia im 

prowadzenie działalności, a ich klientom możliwość komfortowego dotarcia do Śródmieścia. Z jednej 

strony zauważają problemy z nadmiarem samochodów osobowych wpuszczonych do Śródmieścia, 

niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych – co ich zdaniem wpływa na nieatrakcyjność tej części 

miasta dla klientów.  Sytuacja pogłębia się przez brak spójnej koncepcji zarzadzania ruchem, powiązania 

z komunikacją publiczną.  

 

 
 

Ten brak spójnej wizji i planu realizacyjnego a także działania ad hoc są zdaniem przedsiębiorców 

przyczyną problemów komunikacyjnych. Kolejnym z nich jest brak dialogu z samymi przedsiębiorcami w 

sprawach, które ich dotyczą. 

Istotnym problemem wśród wszystkich badanych grup jest także brak wystarczającej liczby miejsc 

parkingowych. Szczególnie ta kwestia jest podnoszona przez mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy 

mają trudności z  zaparkowaniem swoich samochodów. Z kolei przedsiębiorcy narzekają, że ich klienci 

nie mogą przyjechać i  zaparkować samochodem w centrum miasta, dlatego też wybierają zakupy w 

centrach handlowych. Kaliszanie wskazują potrzebę uruchomienia zasad, które dają priorytet dla osób 

mieszkających na obszarze Śródmieścia.  Często pojawia się także pomysł budowy wielopoziomowych 

parkingów na obrzeżach miasta i powiązanie uczestników ruchu samochodowego z komfortową 

komunikacją publiczną.  

Parkingi wielopoziomowe, odsunięte od ścisłego centrum pojawiają się także w głosach przedsiębiorców 

oraz właścicieli i zarządców nieruchomości.  

 

 
 

W niewielkiej liczbie pojawiają się postulaty dotyczące zagospodarowania na potrzeby parkingowe 

terenów publicznych czy prywatnych w ścisłym centrum. Jednym z nich jest pomysł przeniesienia 

targowiska i  zagospodarowanie terenu na parking. Jednak w większości opinii kaliszan ten teren 

powinien zostać przeznaczony na cele rekreacyjne. 

 

(…) Wybudować parkingi zbiorcze na obrzeżach centrum dla mieszkańców i pracowników, aby klient 
mógł tu przyjechać i zaparkować. 

 

 

(…) podstawowy problem Kalisza jest taki, że jest jakaś koncepcja, są jakieś działania podejmowane, 
ale brak w tym konsekwencji i przyszłościowego myślenia. 

 

(…) Na pewno nie zamykać ruchu kołowego, stwarzanie deptaków to śmierć danego miejsca.  

(…)Tu w normalny dzień trudno przejść, bo tyle samochodów stoi. 

(…)Uruchomić system rowerów miejskich. 
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Podsumowując, kwestie komunikacji samochodowej w Kaliszu badani uznawali za istotny i 

 doskwierający problem mający swe przyczyny w nadmiernej liczbie samochodów jakie są w posiadaniu 

kaliszan - i tej kwestii rozwiązać się zapewne szybko nie da, natomiast zarządzania ruchem, znajdowania 

niezbędnej przestrzeni na parkingi i odciążenie zatłoczonej starówki, są działaniami, jakie można i należy 

podjąć w pierwszej kolejności.  
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PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

 

 
 

Z przeprowadzonego procesu wyłania się obraz Kalisza jako miasta, w którym mieszkańcy dobrze się 

czują, jednak dostrzegają wiele mankamentów, niedostatków i problemów związanych z jakością i 

estetyką przestrzeni, z której korzystają na co dzień. 

 

 
 

Część problemów wskazywanych przez mieszkańców, a także uczestników badań fokusowych jest w 

dużej mierze podzielana przez różne grupy (np. niewystarczająca ilość zieleni, braki w małej 

architekturze). Podobnie jest też z mocnymi stronami, wśród których z całą pewnością jest lubiany przez 

mieszkańców Park Miejski czy Planty.  

 

 
 

(…)Skwerek – czasem aż się człowiek brzydzi. Park – jedyny minus, że tam „element” przesiaduje. 

Kalisz lubię, bo to moje miasto. 

 

 

(…) brzydka przestrzeń w Śródmieściu powoduje to, że nikt tu nie przychodzi. 

(…) gdyby ten deptak był z prawdziwego zdarzenia, z jakimiś zaułkami z zielenią przyciągałby ludzi. 

 (…) ludzie są jak sroki, lgną do ładnego (…) trudno powiedzieć, żebym teraz przyszedł pospacerować 

po brudnych, pustych ulicach w centrum. Poprawa estetyki jest elementem niezbędnym aby 

przyciągnąć ludzi. 
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Są też takie kwestie, w przypadku których wśród uczestników procesu wyraźnie kształtują się dwie grupy 

o  różnych potrzebach wobec infrastruktury i przestrzeni miejskiej. Jedną z głównych linii takiego 

podziału jest stosunek do kwestii ruchu samochodów w Śródmieściu i jego ewentualnego ograniczania.  

 

Istnieją też w wyobraźni mieszkańców rejony uznawane za zaniedbane, zapomniane i wymagające 

pilnych interwencji w przestrzeń publiczną.  Niska jakość przestrzeni lub jej zaniedbanie pojawia się 

między innymi w kontekście ulic: Cisnej, Jabłkowskiego, Zamkowej, Biskupiej, Chodyńskiego czy 

miejskiego targowiska przy Nowym Rynku. 

 

Z całą pewnością mocną stroną obszaru rewitalizowanego jest Park Miejski, który jest miejscem często 

wskazywanym przez różne grupy mieszkańców (zwłaszcza rodziców z dziećmi i seniorów) jako ulubione 

miejsce spędzania czasu. Jednak jest to miejsce, które wymaga także większej opieki. Badani zwracają 

uwagę na zaniedbaną zieleń, brak toalet,  potrzebę dostosowania nawierzchni do różnych form 

aktywności (spacery, rolki, rowery) oraz sugestię odbudowy Domku Szwajcarskiego i palmiarni.   

Z kolei postulaty dotyczące drugiego ważnego „zielonego” miejsca na mapie Kalisza – Plant, dotyczą 

głównie pozostawienia tej części miasta w stanie niezmienionym. Badani negatywnie odnoszą się do 

pomysłu „wyprostowania ” Plant i wycinki drzew.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)Planty - gigantomania miasta - zbyt kosztowne plany przebudowy. Brak miejsca dla dzieci. 

Niekorzystny ciąg dla pieszych. 

(…)Planty - Potrzebują zadbania, nie przebudowy i milionowych nakładów oraz wycinki drzew (!) 

Pieniądze zainwestować w ludzi tu mieszkających. 
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PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA I PRACY 

 

 
 

Istotnym deficytem w dużej mierze związanym z przestrzenią jest brak poczucia, że w Śródmieściu „jest 

co robić“. Po pierwsze, odczuwalny jest deficyt lokali, które sprzyjałyby spędzaniu wolnego czasu, 

szczególnie przez rodziców z dziećmi. Wśród wskazań na pytanie „Co Ci się nie podoba w Śródmieściu“ 

znajdowały się m.in. „za mało sklepów i  handlu“ czy „brak miejsc, żeby usiąść“ 

Jeśli chodzi o ścisłe Śródmieście, mieszkańcy wskazywali na niewłaściwą proporcję lokali typu banki do 

miejsc, w których można spędzać czas i które mają większą rolę miastotwórczą, np. kawiarenki. Jako 

przykład pozytywny wskazywano lokale umiejscowione przy samym Rynku i w jego okolicach. 

Wskazywano jednak na brak tego typu miejsc w nieco bardziej oddalonych od Rynku częściach miasta.  

 

 
 

Dodatkowo, mieszkańcy wskazywali na brak miejsc, które skłaniały by do spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu w obrębie Śródmieścia. Wśród wskazywanych pozytywnych przykładów były m.in. 

deptak na Śródmiejskiej i Złotej (choć budził on kontrowersje z powodu ograniczania ruchu 

samochodów), plac Rozmarek, czy przestrzeń przed Ratuszem na Rynku.  

(…)Plac Rozmarek to jest takie miejsce, do którego można tak po prostu pójść posiedzieć. To miejsce 

jest takie niezobowiązujące, nie ma przymusu, tak jak na przykład w kawiarni, że trzeba cos kupić, 

można tylko posiedzieć, jest miło. 

(…)„ludzie są jak sroki lgną do ładnego (…) trudno powiedzieć, żebym teraz przyszedł pospacerować 

po brudnych pustych ulicach w centrum. Poprawa estetyki jest elementem niezbędnym aby 

przyciągnąć ludzi. 
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Wśród postulatów pojawiają się także te związane z wypoczynkiem najmłodszych i potrzebą wysokiej 

jakości placów zabaw dla dzieci w  różnym wieku usytułowanych w Śródmieściu.  

 

 
 

 

 

 

DEFICYT ZIELENI 

 

Istotnym elementem niedoskonałości przestrzeni publicznej w Śródmieściu jest deficyt zieleni. Na zbyt 

małą ilość zieleni wskazywało wielu mieszkańców uczestniczących w badaniach. Był to ważny element 

dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim dla osób starszych i dorosłych oraz rodziców z 

dziećmi. Można powiedzieć, że ten brak rekompensuje Park Miejski, który jest bardzo popularnym 

wśród mieszkańców miejscem spędzania czasu. Jednak większa ilość zieleni była czynnikiem, który dla 

wielu osób mógłby być decydujący dla spędzania większej ilości czasu w  Śródmieściu.  

 

 
 

 

NIEWYKORZYSTANE NABRZEŻE PROSNY  

 

 

Rzeka Prosna i jej nabrzeża była wskazywana przez różne grupy jako przykład niewykorzystanego 

potencjału przestrzennego Kalisza. Oprócz bezpośrednich wskazań świadczyć o tym też może zupełnie 

pomijanie rzeki i  jej okolic we wskazywaniu miejsc atrakcyjnych czy lubianych. Np. mimo że trasa 

spacerów badawczych przebiegała często przez nabrzeża rzeki, nie były one wskazywane jako istotne 

punkty na mapie. Niektórzy mieszkańcy wprost dostrzegali potrzebę zwiększenia działań 

infrastrukturalnych w okolicach rzeki, ale także potrzebę działań miękkich mogących ożywić tę kiedyś 

atrakcyjną część Kalisza.   

 

 
 

 

 

(…)Przy „Na Relaksie”, nad rzeką się ruszyło. Tak powinno być w innych miejscach nad rzeką. 

(…)odnowić przystanie, prom powinien wrócić. 

(…)Na Rynku mogłyby być drzewa, wszystkie jednej wielkości, gęste. Jak klony z ulicy Górnośląskiej. 

(…)Gdyby ten deptak z prawdziwego zdarzenia, z jakimiś zaułkami z zielenią, przyciągałby ludzi. 

 

 

(…)W Kaliszu poza kawiarniami czy centrami handlowymi nie ma takich miejsc, w których młodzi 

ludzie mogliby swobodnie posiedzieć. Często przesiadujemy więc w Parku Miejskim albo na Plantach, 

ale na Plantach to tylko jak jest jasno, bo po zmroku to strach tam siedzieć. 
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CHODNIKI I INFRASTRUKTURA DLA PIESZYCH 

 

Uwagę wielu mieszkańców zwraca zły stan chodników i szerzej infrastruktury dla pieszych. Wiąże się to 

ze wskazanym kilkukrotnie problemem obecności samochodów w przestrzeni miejskiej Kalisza, ale 

wskazania te były obecne również w przypadku osób, które nie poruszały wątków samochodowych. 

Dodatkowym elementem, na który zwracano uwagę była kwestia oświetlenia poszczególnych tras 

spacerowych oraz szerzej kwestia bezpieczeństwa spacerowiczów, zwłaszcza wieczorami. Ten problem 

dostrzegano również w przypadku generalnie bardzo lubianego Parku Miejskiego.  

 

 

ENKLAWY ZANIEDBANIA 

 

Mieszkańcy wyraźnie zwracali uwagę na fakt, że pewne podobszary z wyznaczonego do rewitalizacji 

obszaru są znacznie bardziej zaniedbane niż pozostałe. W większości nie mieli problemów ze 

wskazaniem tych problematycznych – najczęściej pojawiała się w tym zestawieniu ulica Jabłkowskiego, a 

także Ciasna (patrz mapa emocji). Niektórzy kojarzyli wykonane murale (Jabłkowskiego), jednak 

większości ten rejon wyraźnie kojarzy się z miejscem zaniedbanym i niebezpiecznym, do którego lepiej 

się nie zapuszczać.  

 

 
 

Nie inaczej o problemach tych dwóch ulic wypowiadają się ich mieszkańcy. Budynki w złym stanie 

technicznym, niedostatecznie wyposażone w media, to najczęściej pojawiające się opinie. Mieszkańcy 

tych dwóch ulic czują się zaniedbani i zapomniani przez Miasto. Prócz potrzeb związanych z 

infrastrukturą budynków wskazują brak przestrzeni do spędzania wolnego czasu, czy miejsc zabaw dla 

dzieci. Wręcz postulują, by zburzyć pustostany i  przekształcić je na place zabaw lub też zagospodarować 

na inne cele społeczne czy kulturalne 

 

 
 

 

(…)ludzie nie mają celu przychodzić do centrum (…) chcielibyśmy więcej ludzi na Głównym Rynku. Aby 

było tu życie  muszą być ludzie, a żeby byli ludzie to muszą być warunki do życia.  

(…)gdyby ten deptak był z prawdziwego zdarzenia z jakimiś zaułkami, z zielenią, przyciągałby ludzi.  

(…)trzeba by sprowadzić artystów aby ożywili przestrzeń w centrum. 

(…)Urząd nie interesuje się tą dzielnicą, temat tabu, nieporuszany przez urzędników, na spotkaniach 

unikają odpowiedzi. 

(…)Tu nie spędza się wolnego czasu, bo nie ma gdzie. Kiedyś były ławki, huśtawki, ale teraz nie ma, 

tam pije się alkohol. 

 

 

 

(…)Tu zaczyna się faktycznie coś dziać, dzięki tym rysunkom, to miejsce już mniej straszy. Ten artysta 

chciał coś zmienić, ale jedna osoba nie wystarczy. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

 

 

Przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji uczestniczący w badaniu fokusowym z jednej strony skupiali się na 

codziennych problemach utrudniających im działalności handlową czy usługową,  ale też wyrażali opinie 

o  całościowym pomyśle na Śródmieście, a w zasadzie braku tego pomysłu u rządzących.  

Długo dyskutowaną grupą problemów były kwestie komunikacji i dostępności Śródmieścia. 

Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, niewydolna i nieatrakcyjna komunikacja miejska czy 

wygaszanie ruchu samochodowego na niektórych ulicach to istotne bolączki przedsiębiorców. Ich klienci 

poprzez nieefektywnie prowadzoną politykę komunikacyjną rezygnują z wizyty w  Śródmieściu na rzecz 

centrów handlowych.   

 

 
 

Kolejną ważną dla przedsiębiorców kwestią są biurokratyczne procedury związane z uruchamianiem i 

prowadzeniem biznesu, także te powiązane z ochroną konserwatorską. Częściowo negatywnie odnoszą 

się także do pomysłów obniżki czynszów w lokalach gminnych, takich preferencji nie mogą mieć 

najemcy prywatnych budynków. Jednocześnie podnoszą, iż wysokość czynszu jest istotnym warunkiem 

wpływającym na atrakcyjność biznesową.   

 

(…)wybudować parkingi zbiorcze na obrzeżach centrum dla mieszkańców i pracowników aby klient 

mógł tu przyjechać i zaparkować. 

(…)Miasto Poznań daje 3 godziny za darmo [parkowania].Dlaczego u nas tak nie może być? 

(…) Krótka piłka - parkowanie, które utrudnia życie wszystkim, którzy dojeżdżają do przedsiębiorcy, 

poza strefą przyjeżdżają, nie płacą za to nic. Kasa to kłopot. I zgadzam się, że Śródmieście jest 

zawalone samochodami, ale nie ma alternatywny, patrz parkingi zbiorcze. 

(…) Gdyby ludzie, tak mieli tutaj parking jakiś na obrzeżach centrum może by przyszli do nas do 

kafejek, do sklepu, po prostu przyszli i zostawili pieniądze w centrum. 

(…) Może to właśnie nie kwestia parkingów, a usprawnienia komunikacji zbiorowej. Postawienia kilku 

przystanków, aby ci ludzie mogli do centrum przyjechać. 

(…) Trzeba usprawnić dojazd do centrum czy to rowerem, samochodem czy komunikacją zbiorową. 
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Jednak to, czego brakuje przedsiębiorcom najbardziej to brak spójnej wizji i jasnych kierunków rozwoju 

dla Śródmieścia i okolic, oraz sprawnych mechanizmów zarządczych. Takiej dyskusji o centrum, jego roli, 

kierunkach rozwoju, oczekiwaniach różnych grup nie prowadzi się w Kaliszu od dawna. Jeśli zaczyna się 

ją prowadzić, to niewiele z niej wynika. Przedsiębiorcy nie wiedzą, co się zdarzy w przyszłości, bo nikt z 

nimi nie konsultuje planów i nie zaprasza do dyskusji. 

 

 
 

Badani nie oczekują wsparcia w wprowadzeniu biznesu - z tym radzą sobie sami - natomiast chcieliby 

czuć, że miastu zależy na tym, by w centrum było życie, by chciało się tam mieszkać i  bywać.  

 

 
  

 (…)Miasto powinno stworzyć scenę a przedsiębiorcy będą na niej aktorami, przedsiębiorcy sami 

powinni znajdować pomysł na siebie. 

 (…) Śródmieście może konkurować z galerią niższymi kosztami wynajmu. 

(…) Jak my chcemy przyciągnąć młodych ludzi do centrum, żeby oni chcieli zamieszkać w starym 

mieście i może nie mając czasu [na jeżdżenie po galeriach] wydać tu pieniądze. 

(…) Centrum musi się zmienić w kierunku kafejek i miejsc, w których można spędzić czas. 

 (…) Biznes zawsze się lokował sam, sam znajdował dla siebie nisze i nie da się tego zrobić urzędowo. 

 

 (…)podstawowy problem Kalisza jest taki, że jest jakaś koncepcja, są jakieś działania podejmowane, 

ale brak w tym konsekwencji i przyszłościowego myślenia. 

 (…) w galerii jest miło, ciepło, czysto przyjemnie, chce się tam przyjechać. My w centrum też 

powinniśmy zapewnić takie warunki. 

(…) Jeżeli ktoś chce zrobić coś dobrego, a nie jest to zgodne z ustaleniami sprzed 30 lat, to miasto 

powinno być na tyle elastyczne żeby mu to umożliwić. 

 

 

(…)Otwarcie biznesu nie było łatwe (…) cztery miesiące musiałem czekać na zasadzie uzyskania 

papierku, że mogę prowadzić biznes. 

(…) Powinna być stworzona jakaś forma adoracji dla młodych przedsiębiorców, aby oni byli 

prowadzeni za rękę przez biurokrację. 

(…)W Ostrowie właściciele i zarządcy kamienic co zrobili? Zaczęli czynszami [niskimi] zachęcać do 

powrotu do centrum. 
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PODSUMOWANIE 

 

Ogólna ocena Śródmieścia, problemy i deficyty obszaru rewitalizacji 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno ilościowych i jakościowych, obszar rewitalizacji w  

Kaliszu przedstawia się jako dobre miejsce do życia o umiarkowanym potencjale przyjmowania nowych 

mieszkańców.  

Warunki mieszkaniowe w Śródmieściu i okolicach są w ogólnej ocenie średnie i dobre. Nie ma problemu 

z  dostępem do mediów i multimediów, względnie dobrze działają także usługi komunalne. Dwie 

najważniejsze kwestie dotyczące warunków mieszkaniowych obszaru rewitalizacji wymagają pilnej 

interwencji – stan techniczny budynków (ich wygląd, stan zabudowy) oraz kwestia ogrzewania 

budynków, w  których konieczna jest zmiana z ogrzewania na piece węglowe, na podłączenie do 

zbiorczego źródła ogrzewania bądź alternatywnych źródeł energii.  

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zróżnicowanie badanego obszaru pod względem warunków 

mieszkaniowych. Mieszkańcy, którzy mieszkają w lokalach przydzielonych i ogrzewanych przez piece 

węglowe, a także oceniający źle swoją sytuację finansową zdecydowanie gorzej oceniają warunki 

mieszkaniowe niż osoby będące właścicielami bądź wynajmującymi mieszkań o dobrej sytuacji 

materialnej. Warto przyjrzeć się rozlokowaniu tych lokali w obszarze rewitalizacji i  w  pierwszej 

kolejności w tych miejscach zadbać o poprawę warunków mieszkaniowych.  

 

Obszar rewitalizacji zapewnia także mieszkańcom dość dobry dostęp do usług, zarówno tych 

komercyjnych - sklepów, kawiarni, restauracji itp. jak i publicznych – urzędów, instytucji edukacyjnych 

czy zdrowotnych.  

 

Pomimo kilku wskazań w badaniach jakościowych mieszkańcy Śródmieścia i okolic postrzegają badany 

obszar jako miejsce dość bezpieczne dla mieszkańców oraz osób z zewnątrz.   

 

Ważną kwestią w ocenie jakości życia i przyszłych działań rewitalizacyjnych jest zagospodarowanie i 

jakość przestrzeni publicznej, która w Śródmieściu i okolicy pozostawia wiele do życzenia i jest oceniana 

jako  przestrzeń o niskiej jakości.  Ogólna ocena dokonana przez badanych pozwala stwierdzić, że 

przestrzeń wspólna dla mieszkańców nie zachęca i nie stwarza zbyt wielu możliwości do spędzania czasu 

wolnego i podejmowania aktywności poza zorganizowaną ofertą. Dotyczy to także najbliższego 

otoczenia mieszkańców obszaru rewitalizacji – podwórek, kamienic czy bloków, które również w 

niewielu przypadkach są zagospodarowane na tyle, aby stwarzać wspólną przestrzeń dla mieszkańców. 

Jest to szczególnie ważne w nawiązywaniu i umacnianiu relacji międzyludzkich, integracji lokalnych 

społeczności i prowadzeniu późniejszych działań rewitalizacyjnych opartych właśnie na działaniach z 

mieszkańcami.  

Dużym problemem dotyczącym przestrzeni publicznej Śródmieścia i okolic jest brak zarządzania polityką 

komunikacyjną, parkingową i ruchem w mieście. Istotnym problemem wpływającym na ocenę jakości 

przestrzeni publicznej oraz jakości życia jest zbyt duża liczba samochodów  - tych parkujących i 

poruszających się po Śródmieściu i okolicach.  

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kontrowersje, jakie wzbudzają plany ograniczenia ruchu 

samochodów w Śródmieściu. Wskazane jest, by wszystkie zmiany w tym obszarze były poprzedzone 

akcją informacyjną, edukacją mieszkańców w obszarze zrównoważonego transportu i  wpływu, jaki ma 

nadmiar ruchu samochodów na jakość życia w mieście a także dyskusją, której wynikiem będzie 
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konsensus. Jedną z najczęściej wyrażanych obaw jest to, jaki wpływ na lokalny handel będzie miało 

ograniczenie ruchu samochodów. Sposobem na uspokojenie nastrojów byłoby np. przeprowadzenie 

badań, które pokażą, jaki procent klientów lokali usługowych w Śródmieściu korzysta z innych form 

transportu niż samochód i w jakim stopniu istotna jest dla nich możliwość dojazdu na miejsce i 

parkowanie w ścisłym centrum. 

 

Jednym z najniżej ocenianych aspektów w całym badaniu jest jakość powietrza w Śródmieściu, 

mieszkańcom przeszkadzają zanieczyszczenia lotne.  Na drodze do podjęcia działań zaradczych nie stoją 

obiektywne przeszkody, jak np. przemysł czy wielkość miasta. Z badania wynika, że największym 

problem są piece węglowe, niska jakość opału i liczba samochodów generujących spaliny. 

Rekomendujemy ograniczanie tego sposobu ogrzewania mieszkań i stopniowe zastępowanie go 

rozwiązaniami proekologicznymi, a  także ograniczenie ruchu samochodowego w centrum. 

Rozwiązanie problemów transportowych w obszarze rewitalizacji oraz lepsze zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, które pozwoliłoby na wykorzystanie istniejących potencjałów są kolejnymi 

kwestiami, które pilnie wymagają interwencji. Szczególnie istotna jest kwestia lepszej jakości przestrzeni 

publicznej w Śródmieściu oraz odpowiedniej gospodarki lokalowej, dzięki której zwiększy się liczba 

miejsc pozwalających na spędzanie czasu wolnego w obrębie Śródmieścia. 

 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i ich potencjał  

 

Mieszkańcy Śródmieścia i okolic są silnie związani z badanym obszarem i choć kapitał społeczny nie jest 

za wysoki to mieszkańcy widzą potencjał działania dla dobra wspólnego. Taka postawa badanych 

stwarza dobre perspektywy do prowadzenia przyszłych działań rewitalizacyjnych.  

Uwagi wymaga także kapitał kreatywny obszaru rewitalizacji, który został wysoko oceniony zarówno 

przez mieszkańców, jak i przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. O ile indywidualne perspektywy ekonomiczne w Kaliszu i Śródmieściu nie są 

zadowalające, o tyle kapitał kreatywny może być dobrą bazą dla rozwoju miasta.  

Współpraca z lokalnymi liderami przedsiębiorczości  i inicjatyw społecznych może przynieść efekty na co 

najmniej dwóch poziomach: lepszej identyfikacji problemów i potrzeb mieszkańców/przedsiębiorców 

oraz wzmocnić działania Miasta, niejako legitymizując je. 

 

Należy zaznaczyć, że mieszkańcy Śródmieścia i okolic nie stanowią jednorodnej grupy. Część z nich to 

osoby będące w dobrej sytuacji finansowej, partycypujący w kulturze i korzystający z potencjału 

obszaru, którzy także zdecydowanie lepiej postrzegają obszar rewitalizacji jako miejsce do życia. Druga 

grupa to mieszkańcy o gorszym statusie materialnym, którzy zdecydowanie rzadziej uczestniczą w 

kulturze i korzystają z możliwości, jakie daje Śródmieście i okolice. To grupa mieszkańców, która 

wskazuje, że mogłaby wyprowadzić się do innej dzielnicy miasta.  

W kontekście malejącej liczby mieszkańców badanego obszaru należy zastanowić się jak poprawić 

warunki mieszkaniowe obecnym mieszkańcom i jakie działania podjąć, aby zachęcić do mieszkania w 

Śródmieściu i okolicach. Bez kaliszan zamieszkujących ten obszar nie jest możliwa poprawa jego kondycji 

i funkcjonowania.  

 

Kierunki zmian  

 

Planując działania rewitalizacyjne w Śródmieściu i okolicach należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych 

kwestii.  

Śródmieście w opinii respondentów wydaje się być miejscem relatywnie dobrym do prowadzenia 

spokojnego życia. Choć zdaje się, że nie ma szczególnie dużego potencjału w zakresie atrakcyjności 
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oferty kulturalnej, to przeciętność ta nie jest oceniana przez mieszkańców jako problem. Ta postawa 

badanych wskazuje niejako kierunek, w którym powinien rozwijać się obszar rewitalizacji w Kaliszu. 

Wnioskujemy, że badani przedstawiciele różnych grup interesariuszy rewitalizacji kładą nacisk na to, aby 

Śródmieście i okolice wzmacniały swoją funkcję mieszkaniową obszaru jako dobrego miejsca do życia w 

Kaliszu.  

 

Nie jest jednak powiedziane, że jest to postawa przeciwna rozwojowi turystyki. Jednak jeśli Kalisz chce 

być miastem otwartym na turystów konieczna jest poprawa jakości środowiska i ogólnie postrzeganej 

atrakcyjności Śródmieścia i  okolic . Centrum zawsze stanowi wizytówkę miasta, obecnie zaś bywa 

postrzegane jako brudne i zaniedbane. 

Planując strategię turystyczną miasta, warto zastanowić się także nad wyborem lokalizacji, które 

potencjalnie mają szansę stać się atrakcyjnymi nie tylko dla mieszkańców. Takim miejscem wydaje się 

być Prosna i jej dopływy – obecnie wykorzystywana zaledwie przez 30% badanych mieszkających w 

Śródmieściu. Jest to przestrzeń z ogromnym potencjałem, mogąca wypełnić deficyt miejsc, w których 

„chce się spędzać czas” i  stanowić alternatywę dla Parku Miejskiego.  

 

Na zakończenie trzeba zwrócić  uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z funkcjonowaniem obszaru 

rewitalizacji i  kierunkami jego rozwoju. Obecnie obszar Śródmieścia i okolic nie jest zarządzany w 

sposób, który umożliwiłby rozwój tego kwartału Kalisza. Odpowiedzi badanych wskazują, że nie ma 

podmiotu, który miałby wpływ na to, co dzieje się w obszarze poddanym badaniu. Jednocześnie badani 

wskazują na potrzebę wzmocnienia roli zarządczej Samorządu oraz zwiększenia współpracy między 

Urzędem a przedsiębiorcami, właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz organizacjami 

pozarządowymi.  

Warto wzmocnić głos badanych i powiedzieć, że bez  dobrego zarządzania procesem rewitalizacji, 

współpracy między interesariuszami i wzięcia odpowiedzialności za podjęte działania rewitalizacja w 

Kaliszu nie zakończy się sukcesem. Bez poważnej zmiany w kierunku zarządzania obszarem rewitalizacji 

po raz kolejny rewitalizacja stanie się zlepkiem pojedynczych działań, które nie będą w stanie pomóc 

obszarowi wydźwignąć się z sytuacji kryzysu, w którym się obecnie znajduje.  

 

Ze względu na wyznaczony duży obszar rewitalizacji, który nie jest jednolity i charakteryzuje się różną 

skalą nasilenia problemów rekomendujemy także wyznaczenie obszarów najbardziej problemowych i 

zaplanowanie dla tych miejsc dedykowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w  pierwszej kolejności. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

i Więcej o zastosowanych modelach badawczych można przeczytać w następujących publikacjach: 

Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech, Czachowski Hubert. 2015, Lokalne Horyzonty Zdarzeń - lokalność i kapitał społeczny, MET; Massey 

Doreen. 2015, For Space, Sage, Kurczewska Joanna. 2004, Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, IFiS PAN) 

Restart. Raport końcowy, Toruń 2012 http://www.pzr.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/restart-raport-koncowy.pdf 

Kołacz Paweł, Wielgus Piotr. 2015, Przepis na rewitalizację, wydany przez Fundację Kazimierza Wielkiego w ramach projektu  „Rewitalizacja 

społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” 

http://www.pzr.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/restart-raport-koncowy.pdf
http://www.pzr.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/restart-raport-koncowy.pdf
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ii Wszystkie zaprezentowane zależności są istotne statystycznie (min. p<0,05). Związki zostały wyliczone przy wykorzystaniu odpowiednich 

nieparametrycznych (test Kruskala-Wallisa, test Manna-Whitneya); wykresy zależności  przedstawiają zestawienia średnich odpowiedzi  

respondentów 

 


