Informacja z przebiegu spotkania podsumowującego część
diagnostyczną, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych
dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze
Termin i miejsce
Spotkanie odbyło się w dniu 1 października 2019 r. w budynku kościoła Chrześcijan
Baptystów przy ul. Podgórze 1 w godzinach 17:00-19:00.
O terminie i miejscu spotkania poinformowano w następujących formach:
✔ rozwieszone
zostały
plakaty
informacyjne
na
poszczególnych
nieruchomościach (wzór plakatu – zał. 1),
✔ umieszczono informację dotyczącą spotkania na stronie internetowej
www.rewitalizacjakalisz.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook
(wydruki ze stron – zał. 2).
Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób (zgodnie z listą obecności)
Przebieg spotkania
Na wstępie zapoznano uczestników z danymi jakie zostały opracowane na potrzeby
sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji (prezentacja multimedialna stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej Informacji). A następnie przeprowadzono dyskusję
dotyczącą priorytetów w działaniach, które będą podejmowane.
Zgłaszane uwagi, wnioski, opinie i pytania
1. Mieszkanka budynku Jabłkowskiego 10 (oficyna) – drzewa z podwórka na posesji nr
12 stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i budynków znajdujących się w tej
przestrzeni. Drzewa są stare, nadwyrężone przez silne wiatry. Istnieje pilna potrzeba
usunięcia ich, aby uniknąć ewentualnych niepożądanych zdarzeń losowych.
2. Mieszkanka budynku Jabłkowskiego 20 – bardzo potrzebna jest brama, która
zamykałaby wejście na posesję. Brak zamknięcia sprawia, że do budynku i na
podwórko posesji dostają się osoby, które zanieczyszczają przestrzeń
i niejednokrotnie stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Brama zabezpieczyłaby też
budynek przed zimnem, które przedostaje się do klatek schodowych.
3. Mieszkanka budynku Jabłkowskiego 20 – zamieszanie z podwójną administracją
(MZBM, wspólnota mieszkaniowa) utrudniają załatwianie spraw związanych
z funkcjonowaniem budynku.
4. Mieszkanka budynku Jabłkowskiego 10 (oficyna) – duże zagrożenia stwarzają
budynki przeznaczone do rozbiórki, pozostające i niszczejące od lat w przestrzeni ulic
Jabłkowskiego 14 i Podgórze 22. Należy je jak najszybciej usunąć, aby uniknąć
niepożądanych zdarzeń losowych.

5. Mieszkanka budynku Jabłkowskiego 10 (oficyna) – nieporządek przed budynkiem
Jabłkowskiego 14. Brak opowiedzianych za ten stan rzeczy.
6. Uwagi od wszystkich uczestników spotkania:
– wymiana zieleni, chore drzewa, które z powodu złego stanu stwarzają zagrożenie
dla otoczenia, należy wymienić na rośliny młode i niższe,
- w pierwszej kolejności należy zadbać o stan techniczny budynków, następnie o ciągi
piesze i jezdnie,
- niezwykle ważnym elementem jest też zmiana sposobu ogrzewania, która się wiąże
z wyeliminowaniem pieców węgłowych i podłączeniem mieszkań do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Na spotkaniu stawiła się reprezentacja posesji Jabłkowskiego 20. Mieszkańcy złożyli
pismo do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o gruntowny remont budynku. Podczas
spotkania wielokrotnie dopytywali czy są szanse na remont, i kiedy będzie on możliwy
do realizacji oraz kiedy dostaną odpowiedź od Prezydenta.
Spostrzeżenia, uwagi, kierunki dotyczące modernizacji obszaru Jabłkowskiego –
Podgórze zebrane podczas spotkania zostaną przekazane projektantom, aby mogli
je uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu rewitalizacji.
Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
/…/
Stanisław Krakowski

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.

