Zieleń wraca na
plac Świętego Józefa

Wyniki ankiet

Organizator badania: Urząd Miejski w Kaliszu
Koordynator: Krzysztof Ziental, Plastyk Miejski
Czas i miejsce: Kalisz, styczeń 2016

Kalisz, plac Świętego Józefa, stan przed modernizacją, styczeń 2016 r.
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Ankieta
Cel: uzyskanie informacji od mieszkańców w sprawie
konkretnych aspektów projektu zgłoszonego
do Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. Zieleń wraca
na plac Świętego Józefa
Forma: ankieta w formie elektronicznej lub papierowej
Czas: 23 grudnia 2015 – 5 stycznia 2016
Realizatorzy: Urząd Miejski w Kaliszu
Uwagi:
- ankieta opracowana została w Zespole
ds. Rewitalizacji we współpracy
z Wnioskodawcami zadania
z Budżetu Obywatelskiego;
- zagadnieniami, które poruszono w ankiecie były:
stylistyka projektowanych elementów, forma i ilość
zieleni, forma elementu wodnego, propozycje małej
architektury, liczba miejsc parkingowych, przejścia dla
pieszych.
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Statystyka i metryczka
Liczba wypełnionych ankiet: 593
Forma: wszystkie ankiety wypełniono elektronicznie
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Zestawienie wyników

/w porządku alfabetycznym/
bukszpan
drzewa i rabaty kwiatowe
●
drzewa średnie z klombami
●
gęsta roślinność, zarówno drzewa, jak i krzewy, różnej wielkości
●
kilka drzew dających cień, trawa, rabaty kwiatowe
●
kostka
●
krzewy + drzewa
●
krzewy, pergole
●
mieszana – trawa, krzewy
●
mieszany – drzewa, krzewy, trawa
●
mieszany: rabaty, krzewy, drzewa
●
muszą być drzewa wokół dające cień, trawa, krzewy, kwiaty
●
nie wiem
●
platany i różaneczniki
●
połączenie drzew, niskich krzewów, traw i bylin – z gatunku: raz posadzisz, a potem samo rośnie
●
połączenie krzewów i trawy
●
połączenie powyższych
●
połączenie zieleni niskiej i wysokiej oraz trawa, aby spocząć
●
rabaty kwiatowe i klomby nie muszą wykluczać krzewów
●
rabaty kwiatowe/klomby i trawniki
●
rabaty, klomby z wykorzystaniem istniejących drzew
●
rabaty, krzewy i drzewa niewysokie w formie piramidalnej lub kulistej
●
rośliny o różnie zabarwionych liściach, igłach, owocach, tak aby nie trzeba było ich co chwilę
wymieniać, ale w naszym klimacie zmieniałyby się w ciągu całego roku
●
różnorodna: trawa, rabaty kwiatowe/klomby, niska – np. krzewy, wysoka – drzewa
●
tak jak na przełomie XIX i XX wieku
●
takie jak były kiedyś
●
trawa + klomby + drzewa
●
trawa i klomby
●
trawa i krzewy
●
trawa wraz z drzewami – taki mini park
●
trawa z dodatkiem drzew
●
trawa, klomby, krzewy
●
trawy ozdobne i byliny
●
wszystkie typy zieleni za wyjątkiem wysokich krzaków
●
wszystkiego po trochu
●
zbyt blisko ruchu kołowego na sadzenie trawy
●
●
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/w porządku alfabetycznym/
altanki lub zadaszenia chroniące przed słońcem
klomb
●
latem – koce
●
ławki, place zabaw są w parku, nie róbcie z placu historycznego jakiegoś miejsca na wszystko i nic,
nie powinno tu być nic zabawowego!
●
małe rzeźby np. krasnali
●
miedziana fontanna z drugiej połowy XX wieku
●
miejsca postojowe dla samochodów
●
mini amfiteatr
●
może warto pomyśleć także nad walorem kulturowym np. fotografiami miasta, ostatnio w modzie są
fotografie starego Kalisza, warto także o tym pomyśleć; albo fotoreportaże z wydarzeń w mieści
●
nowy pomnik, antyczne rzeźby oraz dużo zieleni
●
poidełko dla ptaków, fontanna konik morski, stoliki z parasolami latem, pergola z ławkami
●
postawione na stałe leżaki
●
rzeźby
●
śmietniki
●
tablica informacyjna z opisem ciekawych miejsc w pobliżu
●
Tam jest straszny hałas, nikt tam nie będzie siedział na trawce i piknikował.
●
to co było przed likwidacją
●
trawnik
●
●
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Zestawienie wyników
/w porządku alfabetycznym; kolorem czerwonym wyróżniono uwagi mieszkających przy pl. Św. Józefa
lub na Starówce/
Bardzo estetycznie wykonano plac przed dworcem PKP we Wrocławiu.
Brak. Zostawić tak, jak jest.
Był to piękny plac, ale komuś zachciało się przebudowy, fontanna w starym stylu, nie wiadomo komu
przeszkadzała, zbyt dużo kamieni i asfaltu jest w centrum; brak zieleni zważywszy na to, że centrum jest w samym
dole i powinno być jak najwięcej zieleni, cały smog jest w centrum, wystarczy wejść na wieżę ratuszową, aby to
zobaczyć. Plac powinien byś ładny, z zielenią i fontanną, w około najlepiej było by obsadzić jakimś wysokim
żywopłotem cały plac, tak aby nie było widać z placu przejeżdżających samochodów.
Dodać jedynie przejście dla pieszych "3" + dodatkowe miejsca parkingowe.
Dużo kolorów, fontanna też byłaby super ;) brakuje jej w naszym mieście.
Dużo ławek, ładne oświetlenie. Ważne, żeby ktoś dbał o to. Dużo śmietników.
Dużo zieleni.
Dużo zieleni, precz z kamieniami na placu, precz z parkingami. Wprowadźcie zakaz włączania głośników
kościelnych, żeby nie trzeba było wysłuchiwać mszy 10 razy dziennie i zakaz procesji po placu, jest przecież park.
Przywróćmy ciszę i spokój na placu, pomnik też przenieśmy do parku.
Dużo zieleni, kwietników. Eleganckie, stylizowane ławki, elementy małej architektury, wszystko z materiałów
wysokiej jakości. Całość odpowiednio podświetlona. :)
Dużo zieleni, ławek, nowocześnie, ale żeby zgrało się z budynkami stojącymi tam, odnowić kamienice, miejsce
piknikowe.
Fontanna i dużo zieleni w różnej formie skomponowana z zielenią, która powinna się pojawić w większej ilości
przy kościele św. Józefa.
Fontanna, która kiedyś znajdowała się w tym miejscu, a obecnie stoi na terenie wodociągów przy ul. Fabrycznej.
Fontanna posadzkowa, ogrodzona podłużnymi wysokimi donicami, przy których od strony fontanny przymocowane
byłyby ławki. Fontanna posadzkowa w czasie upalnych dni służyłaby do ochłody.
http://www.cobe.dk/project/israel_s-square#0 Koniecznie! Nowocześnie, z wdziękiem, dla ludzi, nie dla
samochodów zieleń, tlen, nie beton.
Inspirujące mogą być Nowe Skalmierzyce i nowo powstały skwer historyczny na granicy z Kaliszem. Piękne
miejsce, już często odwiedzane przez mieszkańców. Miejsce spotkań i odpoczynku plus lekcja historii.
Ja akurat należę do radykałów, którzy zamknęliby ten plac dla samochodów od strony miasta tak, żeby uczynić
z niego jakby bramę na Starówkę – coś łączącego miasto z parkiem. Moim zdaniem nawet jeśli plac odzyska
zielony charakter, a otoczony będzie przez samochody, nie stanie się miejscem zachęcającym do przebywania na
nim. Przypominam, że problem miejsc postojowych można rozwiązać na wiele innych sposobów (np. winiety dla
mieszkańców) czy reorganizując zupełnie przestrzeń placu (wydzielając dla aut jego część pod plac parkingowy
kosztem wyłączenia z parkowania innej części i zamknięcia go dla ruchu przepływowego).
Jak najmniej miejsc parkingowych.
Jak najmniej samochodów, jak najwięcej zieleni. Koniecznie ławki i kosze na śmieci! Fontanna mile widziana!
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Jak najprędzej realizacja!!!
Jak najwięcej trawy, aby można było na niej posiedzieć ze znajomymi. Pod całym terenem jest sporo miejsca na
parking podziemny, lecz jest to raczej zbyt drogie.
Jak najwięcej zieleni. Niech wrócą zdjęcia, na których widać jak ten plac wyglądał w przeszłości.
Jeśli ta inwestycja dojdzie do skutku to na pewno powinna być tak skalkulowana, aby nakłady na jej pielęgnację
nie obciążały zbyt mocno budżetu miasta (pielęgnacja, nawadnianie i ew. drobne rośliny jednoroczne w okresie
wiosny) ....rośliny wieloletnie, drzewa i krzewy, ławki i stoliki powinny być ze sobą tak zestawione, aby stworzyć
enklawę w tak naprawdę ruchliwym miejscu miasta .....plac zabaw nie jest chyba zbyt dobrym rozwiązaniem – ten
mógłby znajdować się w sąsiedztwie, czyli w parku.
Kalisz jest pięknym miastem. Zieleń na placu nie powinna być wysoka bo zasłaniałaby budynki przy placu. Kolory
na placu bardzo by się przydały, bo zieleni jest dużo, ale nie tej kolorowej.
Kluczowym elementem wydaje się ponowne zintegrowanie placu z sąsiednimi przestrzeniami (chodnikami). Jeśli
pozostaną wszystkie drogi dookoła placu, to uczucie dezintegracji placu z otoczeniem pozostanie. Zintegrowanie
z przynajmniej z jedną z pierzei pozwoli też na wykorzystanie przestrzeni przez lokalnych przedsiębiorców.
Kolejne przejście dla pieszych nie jest potrzebne. Pasy spowodują większe korki, bo co chwila samochód będzie
się musiał zatrzymywać. Zmniejszenie miejsc parkingowych nie jest dobrym rozwiązaniem – jest wiele miejsc, do
których trzeba się dostać, a nie każdy ma na tyle sił, by iść kawał drogi. Jest wiele urzędów w tym zakątku
miasta, gdzie trzeba pozałatwiać różne sprawy. Bym była nawet zdania o zwiększenie miejsc parkingowych,
jednak nie ma na to już miejsca.
Kwitnące krzewy, fontanna w starym stylu, stare latarnie.
Ma się chcieć zatrzymać na placu i odpocząć. Powodzenia w realizacji.
Maksymalna likwidacja miejsc parkingowych i zamknięcie ruchu kołowego od D.T. przez ul. Mariańską.
Mam marzenie, by plac był miejscem, gdzie z przyjemnością można usiąść, odpocząć, popatrzeć na wspaniałą
architekturę i Park Miejski, poczytać książkę wśród krzewów, kwiatów. Chciałabym aby moje miasto stawało się
coraz piękniejsze i przyciągało coraz więcej turystów.
Mam nadzieję, że zieleni nie będzie zbyt dużo. Wszystko powinno być wyważone. Mam nadzieję też, że nie znajdą
się tam elementy takie jak: polana piknikowa, krzesła mobilne, leżaki, urządzenia zabawowe dla dzieci. To nie jest
odpowiednie miejsce na takie przedsięwzięcia.
Miejsca parkingowe powinny być tylko od strony głównej ulicy. Na ulicy Sukienniczej powinny powstać
spowalniacze ruchu. Plac powinien zostać znacznie powiększony i połączony w jedną spójną całość wraz
z istniejącymi już chodnikami. Ul. Mariańska powinna zostać zmieniona w deptak. Pobudzi to ruch pieczy w tym
rejonie i zwiększy atrakcyjność tej części miasta. Po zlikwidowaniu schodów przed dawnym domem handlowym
PDT, taki plac mógłby stanowić jedną spójną całość.
Miejsce z jak największą ilością pięknej zieleni, które będzie tętniło życiem dzięki Kaliszanom, którzy mają dosyć
smogu i szarych ulic.
Moim zdaniem na placu oprócz rabat kwiatowych powinny się znaleźć niskie odmiany drzew oraz krzewy, które
umieszczone w umiejętny sposób pozwolą na odizolowanie skweru od otaczających go ulic. Dzięki takiemu
rozwiązaniu zostanie utworzona naturalna bariera ograniczająca hałas w tej przestrzeni. Przy doborze gatunków
roślin należy pamiętać o porach roku i skomponować rośliny w taki sposób, aby skwer był ciekawy i kolorowy
również w okresie zimowym. W przypadku fontanny warto pomyśleć o stworzeniu czegoś podobnego do
znajdujących się tam niegdyś koników morskich lub (jeśli istnieje taka możliwość) przywróceniu tamtej fontanny.
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Moja koncepcja stricte nawiązuje do historycznej wizji zagospodarowania placu z przełomu XIX i XX wieku.
Przejście dla pieszych jakie zaznaczyłem na powyższej mapce (3) wypada mniej więcej w miejscu przecięcia
alejką ówczesnego placu pomiędzy dwoma "rondkowymi placykami". Jeden z nich wypada mniej więcej w miejscu
pomnika papieża, a drugi w miejscu, w którym wówczas stał obelisk, a teraz może być przywrócona miedziana
fontanna z okresu PRL. Parkingi na ulicach TYLKO od strony budynków, na wewnętrznej części placu ZERO miejsc
parkingowych. Koncepcja ta łączy w sobie trzy wizje tego placu. 1. Zieleń i układ alejek z końca XIX wieku.
2. Miedziana fontanna z okresu PRL. 3. "Plac papieski" z początku XXI wieku. A tak przy okazji, to uważam, że
pomnik papieża powinien zostać przeniesiony w miejsce, z którego papież odprawiał nabożeństwo. Byłoby to
rzeczywiście historyczne upamiętnienie nie tylko postaci i czasu, ale i przede wszystkim miejsca. W tej chwili
pomnik papieża jest w tym miejscu, bo... papież był w Kaliszu, a nie dlatego, że w tym miejscu odprawiał
nabożeństwo. Ładnie by się prezentował stojąc przed domem towarowym przodem do placu swojego imienia.
Wtedy na jego cokole można by dodać napis "W tym miejscu...".
Może jaką biedronkę?
Na chwilę obecną zamiast placu mamy widoczny parking. Podstawą byłoby zmniejszenie liczby miejsc
parkingowych np. na poczet postoju dla rowerów.
Na placu św. Józefa nie powinno być leżanek, placu zabaw, ani polany piknikowej. Tereny na te funkcje można
wygospodarować w różnych fragmentach miejskiego parku. Zagospodarowanie placu powinno współgrać
z otoczeniem – historycznymi budynkami i funkcjami jakie pełnią.
Najlepszą opcją są miejsca gdzie będzie można latem rozłożyć się z kocem/leżakami, jeśli chodzi o kwiaty to
znikoma ilość (i tak pewnie zostaną zdewastowane). Jeśli chodzi o fontannę, nie będzie to dobrze wyglądać, gdy
się zniszczy poprzez zmianę temperatury i wodę, i będzie działać tylko czasami. Miejsca postojowe dla rowerów
też byłyby świetne, i coś w rodzaju toi toi'a (ale w ładniejszej wersji, czemu by nie płatnej – w Gdańsku np. jest
coś takiego koło Bramy Wyżynnej).
Najważniejsze jest, by wróciła fontanna i zieleń i nie musi to być zieleń wysokich lotów. Najistotniejsze, by
w ogóle była.
Nawierzchnia powinna być prosta bez udziwnień; dużo, bardzo dużo zieleni.
Nie chcę oczka wodnego, ani żadnej wody.
Na pewno chciałam fontannę i ławki, małe drzewko. Pozdrawiam.
Nie powinno być trawników, które podobnie do klombów stanowią tylko ubikację dla psów. Przywrócić fontannę
"koniki morskie", która wcześniej stała na placu, a obecnie znajduje się na terenie PWiK. Moim zdaniem miejsc
postojowych powinno być więcej, a jeżeli byłyby jakiekolwiek ograniczenia, to dla mieszkańców należy wyznaczyć
realną do stosowania alternatywę.
Nie powinny być wpuszczane duże samochody wycieczkowe, które przywożą wiernych do zwiedzania
Sanktuarium i parkują pod kościołem. Powinien być wyznaczony parking, np. na terenie bazy PKS.
Oby jak najszybciej!
Oddanie placu mieszkańcom Kalisza, uczynienie z niego zielonego ogrodu. Miejsca wytchnienia, a nie betonowej
pustyni dla samochodów.
Odnowić plac zabaw w parku koło WSK.
Oświetlenie placu nocą.
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Otóż dodałbym skwerowi trochę antycznego wyglądu, wyczyszczenie pomnika Jana Pawła II oraz budowa
zniszczonego już pomnika ku czci pułku strzeleckiego Kaniowskich. Po wschodniej części placu od strony
kościoła św. Józefa posadziłbym platany i różaneczniki, które z góry wyglądają jak trójkąt, a w jego środku
zbudować fontannę 3-poziomową(misy). Dodatkowe ławki.
Parking całkowicie powinien zniknąć!!!
Parking od strony Starostwa Powiatowego należy przesunąć do linii jezdni (przesunięcie o ok. 2–3m, likwidacja
obszaru między jezdnią a parkingiem). Ponadto należałoby oddzielić cały plac od parkingu wysokim żywopłotem
lub inną formą izolującej zieleni.
Plac jest ładny, ale brakuje w nim cienia i miejsc do siadania. Na pewno jego klimat psują licznie zaparkowane
auta, które powinno się usunąć. Dodanie charakteryzowanej, małej architektury poprawiło by klimat miejsca.
Plac jest otoczony ruchem samochodowym – nie będzie więc miejscem spotkań, odpoczynku. Powinna być tu
zieleń, ale nie oczekujmy, że w tych spalinach ktoś wysiedzi dłużej niż 10 minut.
Plac między parkingiem powinien być w zieleni – byłoby to piękne przejście do pomnika JPII. W tym momencie do
tego pomnika nie powinno być tak naprawdę przejścia, bo nie ma do tego tak naprawdę miejsca wyznaczonego
(chodzi się przez parking). Zieleń powinna być delikatna, subtelna, z widokiem na kościół. Nie widzę konieczności
fontanny, bo jak wspomniałam jest pomnik. Studiuję taki kierunek, gdzie znam się się na urbanistyce i związaną
z nią zielenią miejską. Wiem zatem jak ważny jest to element i brawo dla samorządu że konsultują ten fakt ze
społeczeństwem. Uważam, że we wszystkim powinien być umiar, ale z klasą nawiązujący do barokowoklasycystycznej architektury. Podoba mi się pomysł z szachami, jednak zastanawiam się, czy w centrum i ciągłym
ruchu ma to sens? Byłby tam ciągły widok na ogromny ruch uliczny – myślę, że jak wszystko warto przemyśleć
także ten fakt (chyba, że posadzona zostanie zieleń wysoka). Jak pisałam, może warto pomyśleć nad galerią
obrazów np.. związanych z wydarzeniami miasta, historią lub ostatnio szerzącymi się zdjęciami starego Kalisza.
Warto zainwestować w szerzenie historii miasta wśród społeczeństwa, ponieważ Kalisz ma przebogatą i bardzo
ciekawą historię. Mimo małego placu, warto wziąć pod uwagę fakt, że obszar ten położony jest między ratuszem,
parkiem, a przystankami zarówno komunikacji miejskiej, jak i psku (czyli korzystać powinny także osoby
czekające na autobus). Wg mnie ten obszar powinien być dobrym miejscem do poczytania książki, krótkiego
posiedzenia – może tutaj powinien powstać miejski regał książki? Oczywiście powinny się znaleźć ławki – może
jak wspomnieliście, takie, aby móc je przestawić lub leżaki (ale te tylko w okresie wiosenno-letnim; przy tym
należy pomyśleć o zatrudnionej osobie, która sprzątałaby leżaki). Może idąc dalej zegar, aby móc zobaczyć
godzinę i nie spóźnić się na autobus. :)
Plac nie powinien być poddawany większym zmianom w zakresie ogólnego kształtu. Korekta należy się natomiast
kamiennej pustyni na środku. Tutaj powinno być miejsce na zieleń. Liczba miejsc parkingowych nie powinna się
zmniejszać, bo Kalisz na chwilę obecną po prostu nie może sobie na to pozwolić – za dużo samochodów, za mało
parkingów w centrum. Z zasady plac nie powinien stanowić miejsca rekreacyjnego – obok jest park, a siedzenie
na ławce obok niekończących się ciągów samochodów to raczej średnia rekreacja. Ławki – owszem – ale nie
w przesadnej ilości, fontanna tak – jako element wprowadzający orzeźwienie w upalne dni. Plac nie powinien być
jednak kolejną przestrzenią parkową.
Plac powinien być – jak zaznaczyłem – bardzo nowoczesny. Dominować powinien kontrast między gęstą, zieloną
trawą a płytami chodnikowymi wykonanymi z bardzo jasnego kamienia. Płyty te powinny być poukładane w pasma
niemal prostopadłe (kąt odchylenia od prostopadłości rzędu 5-10 stopni), należy przy tym przeanalizować ciągi.
Z pewnością główną osią komunikacyjną powinna być linia łącząca ul. Mariańską z bazyliką. Zamiast leżaków
proponowałbym pufy, znane z Poznania, z pl. Kolegiackiego (może jednak nie zielone), ciekawe byłyby "górki"
znane spod Dworca Gł. PKP z Wrocławia. Oświetlenie proponuję albo podobne jak pod Dw. Gł. PKP we Wrocławiu,
albo w formie niskich słupków oświetleniowych. Docelowo – w drodze rewitalizowania tej części miasta –
proponuję wytyczenie pasów dla rowerów w ciągu Kolegialnej i Sukienniczej oraz utworzenie – kosztem miejsc
parkingowych – przystanku "Rynek" przy ul. Rzeźniczej.
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Plac powinien być miejscem przyjaznym dla mieszkańca i atrakcyjnym turystycznie, a nie tak jak do tej pory
odstraszającym jednych i drugich. To nie jest parking i ludzie powinni to zrozumieć. Za przykładem wszystkich
dużych miast, Kalisz powinien wreszcie zacząć przykładać większą wagę do kultury i promowania miasta jako
atrakcji turystycznej regionu, bo do tej pory robi się wszystko wręcz odwrotnie.
Plac powinien być obsadzony niskimi drzewami. Istnieją piękne karłowate odmiany.
Plac powinien być strefą całkowicie wolną od samochodów, pomnik Jana Pawła II powinien zostać przeniesiony
w inne miejsce, plac powinien być miejscem odpoczynku w środku miasta. Jeśli będzie trawa koniecznie powinny
być dwa pojemniki na psie odchody i tabliczki z prośbą o sprzątanie po swoich pupilach.
Plac powinien od strony kościoła garnizonowego, wzdłuż ulicy, posiadać pas niskiej zieleni, gęstych krzewów, co
stworzyło by naturalną barierę akustyczną.
Płynne przejście do przestrzeni parkowej.
Po co trawniki tam? W parku jest dość. Dałbym 0% ale takiej odp nie ma. Zaznaczyłbym, że należy zlikwidować
miejsca parkingowe zupełnie, ale z tego względu, że nie ma proponowanej w to miejsce żadnej alternatywy,
zaznaczam z bólem serca, że tyle samo, ile jest obecnie. Takie rzeczy trzeba realizować kompleksowo.
Polecałbym (wzorem innych miast) zupełnie "wyrzucić" samochody i miejsca postojowe z placu. Uważa, że w tak
reprezentacyjnym i dostojnym miejscu miasta stojące auta po prostu psułyby cały efekt. Na nic zieleń, klomby,
ławki czy fontanna jeśli auta będą zasłaniały prawie cały plac, jak to ma miejsce dotychczas. W razie protestów
mieszkańców zostawić symboliczną ilość miejsc postojowych od strony ulicy Chodyńskiego/Mariańskiej, lecz
tylko pod budynkami, a nie z każdej strony placu jak teraz. Z pewnością będzie to rodziło konflikty i protesty
mieszkańców z początku, ale niestety żadnych zmian nie dałoby się dokonać, bo zawsze znajdzie się ktoś
niezadowolony, natomiast starówka Kalisza jest szczególnym miejscem, które powinno być bardziej nastawione
pod względy estetyczno-turystyczne aniżeli doraźno-praktyczne. Pozdrawiam i dziękuję za możliwość
wypowiedzenia się w tej sprawie.
Pomnik papieża mi się nie podoba, najlepiej gdyby go tam nie było.
Pomnik powinien być przeniesiony w inne miejsce.
Ponieważ nie jestem architektem, ciężko mi przedstawić jakiekolwiek sugestie. Zależy mi tylko na większej ilości
zieleni w moim mieście.
Popieram zwłaszcza zmniejszenie liczby miejsc parkingowych.
Postawcie fontannę z konikami morskimi!
Powinna na plac wrócić fontanna, która kiedyś tam była.
Powinna to być wizytówka miasta, nowocześnie, ale w połączeniu z tradycją i historią miasta.
Powinno się wyrzucić samochody i zrobić z tego taki zielony skwerek niczym mini rynek gdzie później mógłby się
odbywać tam jarmark świąteczny lub inne wydarzenia kulturalne na trawie.
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Zestawienie wyników
Powinno to być zarówno miejsce historyczne, jak i wypoczynkowe. Moim zdaniem zbyt dużo w Kaliszu usuwa się
zabytków. Przykład? Hotel Prosna dla postawienia Lidla – kolejnego marketu, których w Kaliszu aż za dużo.
Pomnik Jana Pawła II przeniosłabym do Parku Miejskiego, tam również dużo ludzi przebywa i będzie to jakaś
atrakcją dla zwiedzających i upamiętnienie. A na placu powinno być dużo trawy i drzew, powinna tam stanąć
fontanna posadzkowa, z miejscami do odpoczynku, krzesła, ławki, czy choćby leżanki. Tylko nie róbmy z placu
burdelu jaki jest na Plantach, bo latem to nawet strach przejść po 23. Jestem za tym by to również zlikwidować
dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nie mówię tutaj o ludziach bezdomnych tylko o upojonych dzień w dzień,
panach w większości. Kalisz jest pięknym miastem, ale niejednokrotnie straszy swym wyglądem. A po za tym nie
niszczmy historii, pokolenia które przyjdą na ten świat też chciałaby zobaczyć nie jedno o czym mówią nam
w szkołach.
Powrót dawnej fontanny.
Powrót do geometrycznego założenia ogrodowego po 1835 roku.
Pozbyć się z tej okolicy miejsc parkingowych – postawić na wypoczynek.
Pozostawić pomnik Jana Pawła II, postawić fontannę która kiedyś tam stała.
Proponowałbym plac z lat 80. XX wieku.
Proponuję ograniczyć ruch samochodowy i zlikwidować miejsca parkingowe.
Proponuję wzorować się na innych polskich realizacjach tego typu, podobnej wielkości. Do miejsca takiej rangi
pasuje instalacja fontanny posadzkowej, która bardzo przypada do gustu ludziom ze względu na nowoczesną
formę, połączona z rzeźbą miejską, otoczona zielenią oraz miejscami do siedzenia, niekoniecznie tradycyjnymi
ławkami.
Proponuję np. lampy lub latarnie w starym stylu i dużo kwitnących krzewów.
Proszę o uwzględnienie interesu kierowców, którzy już teraz mają problem ze znalezieniem miejsca parkingowego
w centrum.
Przebudowa placu tak, ale oddzielić jezdnię od zieleni. Najlepiej poprowadzenie jezdni tunelem pod placem.
Przebudowa układu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych w celu wygospodarowania większej przestrzeni
przeznaczonej dla pieszych w środkowej części placu.
Przeniesienie pomnika do parku.
Pytanie o przejścia dla pieszych jest błędne, bo nie przedstawiono alternatyw, np. strefa tempo 30, dzięki której
można przechodzić wszędzie, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa samochodom, strefa zamieszkania, dzięki
której pieszy ma pierwszeństwo wszędzie, czy w końcu – zamknięcia którejś/którychś z ulic, w celu powiększenia
powierzchni placu (najbardziej korzystne). Dzięki temu plac przylegałby bezpośrednio do elewacji kamienic,
przestałby być wyspą otoczoną przez samochody. Wydaje mi się, że rewitalizacja tego placu nie może tego
elementu pominąć. Będzie to też o tyle ważne, że coś się da w zamian za zabierane miejsca parkingowe – nową
jakość przestrzeni publicznej, która w ogóle w pewnym sensie będzie nowa, nie tylko odnowiona.
Rejon pomnika powinien być oddzielony – np. żywopłot.
Równiejszy bruk, zastosowanie drzew do oddzielenia pomnika od fontanny (zrównoważenie jego sylwetki poprzez
dodanie drzew, czy wręcz częściowe jego przysłonięcie), nawiązanie do stanu po 1835 (dwa placyki: jeden
z istniejącym pomnikiem, drugi z fontanną); nie przywracać dawnej fontanny z konikami morskimi.
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Zestawienie wyników
To powinno być miłe miejsce, zaprojektowane z myślą o osobach starszych, które chcą usiąść, odpocząć,
poczekać, pogadać. Muszą być ławki, stoliczki, mogą być krzesełka dostawiane, woda. Koniecznie należy
pomyśleć o zacienieniu miejsca (drzewa lub daszki).
Usunąć miejsca parkingowe z placu.
W miarę możliwości deptak – tzn. ruch samochodowy tylko Kolegialną.
W pobliżu jest park, tam inwestujmy pieniądze. Plac nie stanie się miejscem spotkań, jest zbyt blisko ruchu
kołowego.
W pytaniu 4 nie było możliwości wyboru "brak" – jeżeli fontanna znajduje się naprzeciwko pomnika Asnyka, to
byłbym za pozostawieniem placu bez wody, co pozwoli przeznaczyć większą część na zieleń. Pomysł z mobilnymi
krzesłami bardzo dobry, w szczególności jeżeli będą ustawione na ogólnodostępnych trawnikach.
Ważne, aby estetyka placu nawiązywała do historycznego charakteru tego miejsca.
Według mnie pasy na nr 3. będą najbardziej odpowiednie z tego względu, iż będą one tak jakby przecinały skwer,
dzięki czemu będzie można przechodzić przez jego główną cześć.
Według mnie powinno to być miejsce, gdzie spokojnie można usiąść i zjeść np. lody zakupione nieopodal, gdzie
można rozkoszować się widokiem na Park Miejski, gdzie dzieci będą mogły swobodnie się poruszać, nie
przejmując się jeżdżącymi nieopodal samochodami.
Według mnie plac powinien być kolorową oazą dla zaganianych mieszkańców, gdzie można będzie usiąść na
chwilę i odpocząć ciesząc oczy klombami kolorowych roślin. Złym pomysłem wydaje mi się ustawienie
jakichkolwiek urządzeń zabawowych dla dzieci (są takowe w pobliskim parku, a rozbawione małe dziecko może
przy nieuwadze rodzica wyjść na jezdnię), oraz skwery zieleni, by nie zamieniło się to miejsce w psią toaletę.
Wiem, że miejsc parkingowych jest mało, ale jeżeli ten plac ma powstać to powinny zniknąć wszystkie parkingi
mieszczące się na środku (na około placu).
Wyeliminowanie miejsc postojowych dla samochodów po lewej stronie placu. Przystosowanie tej części ulicy do
ruchu pieszego z możliwością wjazdu wyłącznie dla mieszkańców posesji sąsiadujących z ulicą.
Wykorzystać istniejącą już roślinność. Stworzyć nowoczesny, ale zharmonizowany z zabytkami plac, gdzie można
by się zrelaksować. Unikać wysokich drzew, elementów gołębiowabiących. Unikać drzew z owocami brudzącymi
ławki i nawierzchnie. Fontanna mile widziana, papież mniej.
Wyobrażam sobie ten plac jako skrawek zieleni dający chwilę wytchnienia w gonitwie po mieście. Czy to między
załatwianiem spraw w Urzędzie Miasta, czy jako odpoczynek po zakupach. Parę ławek, trochę cienia, wysokie
trawy i krzewy. Nie chciałabym, żeby nagle zrobiło się tam centrum piknikowe – niech będzie elegancko i z klasą.
Wyższa zieleń ma za zadanie zapewniać zacienienie ławek w lecie, powinna jednak (podobnie jak trawa i inne
formy zieleni) zajmować taki obszar, by nie utrudnić organizacji imprez masowych i uroczystości religijnych
odbywających się na placu.
Zachęcam do odwiedzenia miasta Ełk, piękne place z fontannami, stolikami do gry w szachy, miejsca na rowery,
a nie samochody, Park Kopernika.....
Zagospodarować plac tak, aby psiarze nie mogli wejść.
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Zakaz wyprowadzania psów; odgrodzić miejsca parkingowe jakąś przesłoną od miejsc rekreacyjnych; wzbogacić
teren w zieleń wysoką (np: platany klonolistne, ambrowce balsamiczne, lipy srebrzyste); przy ławkach ustawić
chroniące przed słońcem pergole; wprowadzić kraty na korzenie i nawierzchnię przepuszczalną typu terra way;
zaprojektować oświetlenie w nawierzchni; zaprojektować odpowiednie nawodnienie.
Zanim zaczniecie robić przebudowę i usuniecie miejsca parkingowe (słusznie) to zaplanujecie tyle samo miejsc
w bliskiej odległości. Już teraz jest bardzo trudno zaparkować w Kaliszu. Zanim nie zrobicie porządku
z parkingami, to nie zajmujcie się upiększaniem. W innym przypadku ludzie będą parkować na nowej, pięknej
zieleni, bo miejsc nie będzie nigdzie.
Zdecydowanie na plac powinna wrócić ładna fontanna.
Zero samochodów!
Zgodnie z mapą odnośnie przejść dla pieszych. Linia pozioma i od niej w dół – modernizacja. Powyżej zostawić bez
zmian. Dodanie drzew na obrzeżach tak powstałego placu, centralnie fontanna. Ławki mogą mieć standardową
formę, jednakże można dodać zaburzenie formy poprzez wprowadzenie nowoczesnych (i funkcjonalnych!)
kształtów. Zaburzenie formy ławkami musi wiązać się również z nowoczesnym wyglądem fontanny.
Zieleń dostosowana do naszego klimatu i bez konieczności wymieniania zestawu roślin. Przede wszystkim
powołanie służb pielęgnujących rośliny i dbających o porządek w mieście w realu. Czystość w mieście zależy od
mieszkańców, ale jeśli oni nie są w stanie jej utrzymać musi to robić firma(y). W pyt. 5 można podać tylko trzy
odpowiedzi, więc dopisuję miejsce zabawowe dla dzieci, stojaki dla rowerów. Wiem, ze plac nie jest duży, ale
często w programie tv Domo+ oglądam zagospodarowanie bardzo małego terenu w ciekawy wielofunkcyjny plac,
ogród.
Zieleń powinna się pojawić w jakiejkolwiek postaci i ławki, bo teraz plac jest okropny szary i mdły!
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Podsumowanie
1/ Mieszkańcy nie opowiedzieli się jednoznacznie za konkretnym charakterem
placu. Lekką przewagę /51,8%/ odniosła forma nowoczesna, zharmonizowana
z zabytkami. Wśród mieszkańców placu ta odpowiedź przeważała – 69,2%.
2/ Typem zieleni, który spotkał się z największym uznaniem są rabaty
kwiatowe/klomby /38,7%/ oraz rośliny wysokie, czyli drzewa /21,7%/.
W trzeciej kolejności wskazano trawę /17,6%/. Wśród mieszkańców placu
1/3 opowiedziała się zarówno za rabatami /30,7%/, jak i trawą /30,7%/
3/ Niemal połowa odpowiadających /41,1%/ uważa, iż ok. 50–60% terenu
skweru powinna zajmować zieleń. Wśród mieszkańców placu w równym
stopniu /23,1%/ poparło do 80%, jak i powyżej, a także do 50%.
4/ Dwie postacie elementu wodnego zostały niemal po równo wskazane
przez mieszkańców: fontanna posadzkowa /38,3%/ oraz tradycyjna z misą
/34,2%/. Mieszkańcy placu w większości /61,5%/ opowiedzieli się za
fontanną posadzkową.
5/ Wśród elementów, które powinny pojawić się na placu mieszkańcy
wymienili przede wszystkim ławki /80,4%/ oraz miejsca postojowe dla
rowerów /47,7%/. W dalszej kolejności uplasowały się stoliki do gier /28,2%/
oraz zdrój wodny /30,2%/. Mieszkańcy placu odpowiadali podobnie.
6/ Odpowiedzi dotyczące miejsc postojowych ujawniły dwie skrajne postawy,
które reprezentuje 2/3 wszystkich respondentów: największą grupę stanowią
osoby opowiadające się za pozostawieniem obecnej liczby miejsc /38,3%/,
nieco mniejszą /29%/ proponujące jej zmniejszenie o 28. Wśród mieszkańców
placu ujawniają się podobne skrajne postawy, które reprezentuje ta sama
liczba osób /po 46,1%/.
7/ Zdecydowana większość /68,5%/ odpowiadających poparła propozycję
zorganizowania nowych przejść dla pieszych. Wszystkie cztery wskazane
warianty znalazły przynajmniej ¼ zwolenników – największym uznaniem
/76,3%/ spotkało się miejsce nr 3 na mapie, a więc w pobliżu wejścia do
kościoła św. Józefa, pozostałe w następującej kolejności: nr 1 /31,7%/,
4 /28,3%/ i 2 /22,3%/. W przypadku mieszkańców placu występuje analogiczna
przewaga osób będących za nowymi przejściami /69,2%/, z identyczną
preferencją – nr 3, 1 i 4. Nikt za to nie zaznaczył nr 2.
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Zieleń wraca na
plac Świętego Józefa

zmniejszenie miejsc
parkingowych o 28

pozostawienie obecnej
liczby miejsc parkingowych

nowe przejścia dla pieszych

fontanna posadzkowa
ławki
miejsca postojowe dla rowerów
trawa

fontanna tradycyjna

nowoczesny, zharmonizowany
rabaty kwiatowe z zabytkami
stoliki do gier
zdrój wodny

50% zieleni drzewa

Rekomendacje mieszkańców
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