
Informacja podsumowująca z warsztatów, zorganizowanych w ramach
konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego

planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Termin i miejsce
Spotkanie odbyło się w dniu 15 października 2019 r. w budynku kościoła Chrześcijan
Baptystów przy ul. Podgórze 1 w godzinach 17:00-19:00.
Na spotkanie stawili  się mieszkańcy,  przedstawiciele  Stowarzyszenia Multi  Art,  oraz
osoby związane z tematyką architektoniczno-urbanistyczną. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia warsztatów poinformowano w następujących
formach:

✔ rozwieszone  zostały  plakaty  informacyjne  na  poszczególnych
nieruchomościach (wzór plakatu – zał. 1),

✔ umieszczono  informację  dotyczącą  spotkania  dotyczącą  warsztatów  na
stronie  internetowej  www.rewitalizacjakalisz.pl oraz  na  portalu
społecznościowym Facebook (wydruki ze stron – zał. 2)

✔ telefonicznie przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji,
✔ telefonicznie pracowników naukowych z prośbą o zaproszenie studentów,
✔ telefonicznie przedstawicieli środowiska architektonicznego oraz pracowników

merytorycznych  Wydziału  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury  Urzędu
Miasta Kalisza.

Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób (zgodnie z listą obecności)

Przebieg warsztatów: 
Na wstępie zebrani mogli  zapoznać się ze specyfiką obszaru, danymi, jakie zostały
opracowane  na  potrzeby  sporządzenia  miejscowego  planu  rewitalizacji,  oraz
wnioskami z dotychczasowych form konsultacji. Zostało to przedstawione uczestnikom
w  formie  prezentacji  multimedialnej  (stanowiącej  załącznik  nr  3  do  niniejszej
Informacji).

Następnie  rozpoczęła  się  część  warsztatowa,  przybyłym  na  spotkanie  gościom
udostępniono  podkłady mapowe obszaru, który ma zostać objęty planem, makietę
obszaru oraz mapki pomocnicze:
- mapa uwarunkowań własnościowych,
- mapa uwarunkowań historycznych,
- mapa użytkowania gruntów,
- mapa uwarunkowań infrastrukturalnych,
- mapa wstępnych scenariuszy kierunków zmian,
Zebrani  mieli  też  możliwość  zapoznania  się  z  przykładowymi  rozwiązaniami
zagospodarowania  terenu  i  usytuowania  małej  architektury  z  innych  miast
przedstawionymi na rycinach. 

http://www.rewitalizacjakalisz.pl/


Przy  użyciu  udostępnionych  materiałów  papierniczych:  kredek,  pisaków,  ołówków,
plasteliny karteczek samoprzylepnych, naklejek tematycznych, uczestnicy przystąpili
do  pracy.  Przy  okazji  tych  działań  wywiązała  się  dyskusja  o  obszarze,  jego
problemach, zagrożeniach i możliwościach. 

Uwagi zgłoszone podczas spotkania:
-  mieszkańcy  obszaru  mają  bardzo  silne  poczucie  własności,  dlatego  propozycja
zgłoszona  w  Opracowaniu  historycznym  rejonu  ulic  Jabłkowskiego-Podgórze  dot.
scalenia  terenów  tworzących  podwórza  w  kwartałach  kamienic,  nie  jest  dobrym
pomysłem; poza tym scalenie takie jest też niewskazane z uwagi na względy
bezpieczeństwa (niektóre kamienice zamieszkują lokatorzy, którzy stwarzają problemy
i stanowią zagrożenie dla innych mieszkańców),
- likwidacja komórek lokatorskich znajdujących się w podwórkach byłaby możliwa, ale
tylko pod warunkiem, że budynki zostaną przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej
i nie  będą  potrzebne  schowki  na  węgiel,  oraz  powstaną  zastępcze  komórki  dla
mieszkańców nieposiadających piwnic – mogą to być lekkie wiaty, które nie obciążą
gabarytowo i wizualnie przestrzeni,
-  architekt Filip Wiekiera przypomniał stare projekty tego obszaru, które uwzględniały
przebicie ulicy Jabłkowskiego na aleję Wojska Polskiego – pomysł został zanegowany
przez mieszkańców z uwagi to, że działanie to spowoduje wzmożenie ruchu na tej
ulicy; takie rozwiązanie nie jest korzystne z punktu widzenia mieszkańców tej ulicy,
-  mieszkańcy pozytywnie zareagowali  na możliwość stworzenia woonerfów w tych
partiach ulic, które są szersze i umożliwiają tego typu rozwiązania,
- bardzo oczekiwane przez mieszkańców są miejsca do rekreacji, szczególnie z myślą
o  dzieciach,  wskazali  też,  gdzie  ewentualnie  takie  miejsca  można  by
wygospodarować,
- mieszkańcy postulowali też o przeanalizowanie lokalizacji miejsc zabaw dla dzieci
wewnątrz kwartałów, czyli na podwórkach kamienic,
- stworzenie ogrodu sąsiedzkiego na działce miejskiej przy Jabłkowskiego 9.  

Spostrzeżenia,  uwagi,  kierunki  dotyczące  modernizacji  obszaru  Jabłkowskiego  –
Podgórze zostały umieszczone na mapie i będą przekazane projektantom, aby mogli
je uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu rewitalizacji. 

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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