
Informacja podsumowująca ze spaceru badawczego, zorganizowanego
w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu

miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Termin i miejsce
Spacer badawczy odbył  się w dniu 3 września 2019 r.  Rozpoczął się przy budynku
kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 2-4 o godzinie 17:00. Trasa spaceru
została  przedstawiona  na  poniższej  mapie.  Planowo  obejmowała  ona  ulicę
Jabłkowskiego  oraz  ulicę  Podgórze.  Została  ona  jednak  zredukowana  do  ulicy
Jabłkowskiego, ponieważ tylko mieszkańcy tej ulicy wzięli udział w spacerze.

O terminie i miejscu rozpoczęcia spaceru poinformowano w następujących formach:
✔ rozwieszone  zostały  plakaty  informacyjne  na  poszczególnych

nieruchomościach (wzór plakatu – zał. 1),
✔ umieszczono  informację  dotyczącą  spotkania  na  stronach  internetowych:

www.kalisz.pl,  www.rewitalizacjakalisz.pl,  oraz  na  portalu  społecznościowym
Facebook (wydruki ze stron – zał. 2)

Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 9 osób (4  osoby wpisały się na listę obecności,  5 osób
dołączyło w trakcie spaceru). 

Przebieg spotkania
Spotkanie rozpoczęto przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze
2-4. W ramach spaceru przewidziano kilka przystanków, w których przeprowadzona
została  pogłębiona  rozmowa  na  temat  zagadnień  związanych  z  opracowaniem
miejscowego planu rewitalizacji,  w tym dotyczących:  zieleni,  przestrzeni  publicznej,
zagospodarowania  pasa  drogowego,  rozbudowy  sieci  ciepłowniczej,  modernizacji
zabudowy.

http://www.kalisz.pl/
http://www.rewitalizacjakalisz.pl/


Zgłaszane uwagi, wnioski, opinie i pytania  
1.  Brak  dozorców  w  budynkach  zarządzanych  przez  Miejski  Zarząd  Budynków
Mieszkalnych.
2. Zagospodarowanie podwórek:

• obecnie podwórka są niezagospodarowane, brak utwardzonych nawierzchni;
• wprowadzenie zieleni;
• zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców.

3. Ruch samochodowy:
• znaczny ruch samochodowy na ulicy Podgórze – mieszkańcy zaproponowali

instalację spowalniaczy w świetle ulic, które uspokoiły by ruch;
• stan nawierzchni: zrobione przed laty przekopy ulicy spowodowały obniżenie się

nawierzchni jezdni w tych miejscach, obecnie samochody jeżdżące po dużych
nierównościach wywołują drgania i uszkodzenia (np. pęknięcia ścian) budynków
znajdujących się blisko jezdni;

• propozycja  zmiany  organizacji  ruchu  na  ul.  Jabłkowskiego:  ruchu
jednokierunkowego – mieszkańcy (uczestnicy spotkania) obawiają się, że takie
rozwiązanie może obudzić sprzeciw dużej części mieszkańców tej ulicy.

4. Brak kamery monitoringu miejskiego.
5. Zagospodarowanie terenów zielonych:

• konieczne miejsce zabaw dla dzieci: place zabaw, mini boiska itp.;
• powstanie  zieleni  ogólnodostępnej,  która będzie  monitorowana przez  służby

miejskie.
6.  Problem ruchu samochodowego na ulicy Jabłkowskiego:

• propozycja  zrobienia  ulicy  jednokierunkowej,  która  usprawni  przejazd  przez
wąską część tej ulicy;

• propozycja utworzenia przejazdu do ulicy Wojska Polskiego;
• jeśli  ulica  miałaby  pozostać  dwukierunkowa  wskazane  byłoby  zmniejszenie

chodników na rzecz lepszej przejezdności ulicy. 
7.  Propozycja modernizacji  ulic Jabłkowsiego i Podgórze w podobnej konwencji  jak
ul. Browarnej, Piekarskiej i Kadeckiej – równy poziom ulicy i chodnika.
8.  Problem  ze  śmieciami  wielkogabarytowymi  –  lokatorzy  nie  zgłaszają  potrzeby
wywozu.
9.  Propozycja  wyburzenia  kamienicy  Jabłkowskiego  14  (budynek  rozkwaterowany,
mocno  zdewastowany)  –  a  następnie  utworzenie  na  powstałym  placu  (wraz
z przylegającym podwórkiem) parkingu samochodowego.
10. Potrzeba docieplenia budynku Jabłkowskiego 11 (szczególnie ściana szczytowa) –
wcześniejsze  zgłoszenie  i  prośba  o  termomodernizację  do  Miejskiego  Zarządu
Budynków Mieszkalnych zostało potraktowane odmownie.
11. Mieszkańcy kamienicy Jabłkowskiego 20 zgłosili potrzebę szybkiego i generalnego
remontu kamienicy:

• w czasie dużych opadów pojawia się woda w piwnicach,



• wyburzenie oficyny w podwórzu,
• podłączenie sieci cieplnej,
• wyburzenie  istniejących  starych  i  zdewastowanych  komórek  i  wybudowanie

nowych pomieszczeń pomocniczych w podwórku lub modernizacja piwnicy,
• brak kominów i dobrej wentylacji w budynku, co uniemożliwia przystosowanie

mieszkań do wykorzystania gazu jako źródła ogrzewania.
Spostrzeżenia,  uwagi,  kierunki  dotyczące  modernizacji  obszaru  Jabłkowskiego-
Podgórze  zostaną  przekazane  projektantom,  aby  mogli  je  uwzględnić  przy
sporządzaniu Miejscowego planu rewitalizacji.  

Dokumentacja fotograficzna



Konsultacje  są finansowane  w  ramach  projektu  Nr  POWR.02.19.00-00-KP11/18  pt.
„PRZESTRZEŃ  GMINNA-LOKALNA  WARTOŚĆ”  realizowanego  w ramach  Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  II
Działanie  2.19  Usprawnienie  procesów  inwestycyjno-budowlanych  i  planowania
przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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