
 

Dzień 1  - KONIN 

23 czerwca/czwartek 

07:30 Wyjazd z Torunia – (Dworzec autobusowy PKS  ul. Dąbrowskiego 8/24 
– peron 12) 

 

10:00–13:15 1. Powitanie uczestników wizyty studyjnej – z-ca prezydenta miasta 
Konina 

2. Geneza rewitalizacji Konina; przebieg, efekty, wypracowane 
modelowe rozwiązania. 

3. Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru  rewitalizacji 
„Starówka” w Koninie – pilotaż – jako wzór dobrych praktyk w 
rewitalizacji. 

4. Podwórko – nasza wspólna przestrzeń. 
5. Jakie problemy napotkaliśmy podczas procesu rewitalizacji (m.in.: 

trudności formalno-prawne przy realizacji inwestycji, 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a ich realizacja, współpraca z 
interesariuszami procesu rewitalizacji itp.)  

6. Przerwa kawowa 

7. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami  na 
obszarze rewitalizacji. 

8. Model funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych, o 
działalności organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców 
Konina. 

9. Konińskie organizacje pozarządowe w procesie 
rewitalizacji/przedsiębiorstwa w procesie rewitalizacji 

10. Proces rewitalizacji w Koninie szansą na scalenie prawo i 
lewobrzeżnej części  miasta – co nas czeka w przyszłości  

 

Sala Ratuszowa,         
ul. Wiosny Ludów 6 
 

13:15-14:00 Warsztaty w formie interaktywnej sesji szkoleniowej dotyczącej 
rewitalizacji Konina 

Sala Ratuszowa,         
ul. Wiosny Ludów 6 
 

14:00–14:40 
 

Przerwa obiadowa Obiad w UM w formie 
przygotowany przez 
Restaurację Nowa Era.  

14:40–16:50 Spacer po obszarze rewitalizacji „Starówka” 

16:50–18:10 Zakończenie wizyty w Koninie i przejazd do Kalisza 

18:10 Przyjazd do hotelu  Hampton by Hilton,  
ul. Fryderyka Chopina 9  
Kalisz 

19:30 Kolacja  

Dzień 2 - KALISZ 
24 czerwca/piątek 

6:00-8:30 Śniadanie  Hampton by Hilton,  
ul. Fryderyka Chopina 9  
Kalisz 

08:30 Wyjazd z hotelu 

9:00-10:30 1. Akcelerator Kultury/ośrodek kulturalny -  (miejsce 
zrewaloryzowane w ramach projektu WRPO ZIT działanie 9.2.), 
dostępne dla organizacji i grup nieformalnych w zakresie działań 
kulturalnych (https://pl-pl.facebook.com/AkceleratorKultury/) – 
prezentacja Biura Rewitalizacji nt. dotychczasowych doświadczeń i 
planów na przyszłość. 

2. Przerwa kawowa 

ul. Nowy Świat 2A 
 

WIZYTA STUDYJNA/miasta woj. wielkopolskiego 

KONIN-KALISZ 



 

 

10:30-11:10 Dom Sąsiedzki (lokal zaadaptowany w ramach projektu WRPO ZIT 
działanie 9.2.) i ogród deszczowy (powstały w ramach prototypowania  
miejscowego planu rewitalizacji) oraz fragment obszaru objętego mpr 
(https://plpl.facebook.com/domsasiedzkikalisz/) 

ul. Podgórze 2-4 

11:30–11:45 Spacer ulicą Śródmiejską  (przebudowana w ramach WRPO ZIT działanie 9.2.)  

11:45–12:15 Planty Miejskie (zrewaloryzowane w ramach WRPO ZIT działanie 9.2.) 
w tym fragment ulicy Piskorzewskiej (przebudowa w ramach WRPO 
ZIT działanie 9.2.) i podwórko na ulicy  Parczewskiego 5 (właśnie 
powstaje mural i w najbliższym czasie zostanie  zagospodarowane 
podwórka  w ramach działań NGO – integracja mieszkańców 
kamienicy  i uczniów Liceum Plastycznego w Kaliszu) – spacer 

ul. Piskorzewska i ul. 
Parczewska 5 

12:15–12:45 Centrum Organizacji Pozarządowych (lokal zaadaptowany w ramach 
projektu WRPO ZIT działanie 9.2.) 
(https://www.facebook.com/kaliskieorganizacjepozarzadowe/) 

ul. Babina 1 

12:45–13:00 Spacer ulicami Zamkowa i Piskorzewska ((przebudowane w ramach WRPO ZIT działanie 9.2.) 

13:00 – 14:00 Ratusz – zwiedzanie wystawy multimedialnej w wieży ratuszowej (panorama Kalisza) i 
piwnicach ratuszowych (wystawa powstała w ramach projektu WRPO ZIT działanie 4.4.) 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa Restauracja KTW Park 

15:00–16:00 Gra miejska – Kaliski Quest   
16:00-19:30 Powrót do Torunia   


