R a p o r t
z ko n s u l t a c j i

Kalisz | lipiec 2016

Organizator konsultacji: Urząd Miejski w Kaliszu
Biuro Rewitalizacji
Kierownik: Izabela Grześkiewicz
Koordynator konsultacji: Krzysztof Ziental
Realizacja: Małgorzata Mikołajczyk, Marcin Wolniak,
współpraca: Damian Zalewski
Czas i miejsce: Kalisz, lipiec 2016

Tryb: Zarządzenie Nr 265/2016 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących planowanej
modernizacji nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu.
Charakter: ogólnomiejski.
Czas: 31 maja – 14 czerwca 2016 roku.
Przedmiot: planowana modernizacja nawierzchni płyty
Głównego Rynku w Kaliszu.
Cel: zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących
przedmiotu konsultacji.
Forma:
1/ Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione
w ankiecie elektronicznej – do 10.06.2016 r.
oraz papierowej – do 12.06.2016 roku.
2/ Mobilne Punkty Konsultacyjne:
28 – 29.05.2016 r. – Park Miejski, Weekend z NGO;
2 i 7.06.2016 r. – Główny Rynek.
3/ Warsztat – 14.06.2016 r., g. 17.00.
Zakres negocjowalny konsultacji: zagadnienia związane
z planowaną modernizacją nawierzchni płyty Głównego
Rynku w Kaliszu.
Realizator: Urząd Miejski w Kaliszu, Biuro Rewitalizacji.
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Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych zostało podane do
publicznej wiadomości w następujący sposób:
- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia pod
adresem:
http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/265zarz2016.pdf od dnia
23.05.2016 r.;
- w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje
społeczne pod adresem: http://www.bip.kalisz.pl/index.php?
id=320 od dnia 23.05.2016 r.;
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kalisza pod adresem:
http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/glowny-rynek-mozliwosci
od dnia od 24.05.2016 r.;
- na oficjalnej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na innych
tablicach ogłoszeń w urzędzie w budynku Ratusza oraz przy
ul. Kościuszki 1A (łącznie 6 sztuk) od dnia 01.06.2016 r.
Ponadto konsultacje społeczne były promowane poprzez:
- plakaty na przystankach autobusowych (6 sztuk) od dnia
01.06.2016 r.;
- plakaty na słupach ogłoszeniowych (40 sztuk) od dnia 01.06.2016 r.;
- plakaty w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 (3 sztuki)
oraz w budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki
1A (4 sztuki) od dnia 01.06.2016 r.;
- kontakt mejlowy z radami osiedli i organizacjami pozarządowymi
w dniu 31.05.2016 r.;
- kontakt z podmiotami gospodarczymi (za pośrednictwem Fundacji
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) w dniu 31.05.2016 r.;
- list z zaproszeniem do konsultacji przesłany do rad osiedli
(26 podmiotów) w dniu 30.05.2016 r.;
- stronę internetową Konsultacje społeczne Miasto Kalisz pod
adresem: http://konsultacje.kalisz.pl/konsultacja/glowny-rynekmozliwosci/ od dnia 31.05.2016 r.
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Statystyka i metryczka
Liczba wypełnionych ankiet:
Wersja papierowa:
Urna w Ratuszu: 77
Urna w Biurze Obsługi Interesanta: 56
Punkty handlowe wokół Ratusza: 41
Inne:
3
PODSUMA: 177
Wersja elektroniczna: 426
SUMA: 603
Nie uwzględnione z przyczyn formalnych:
WIEK
26–39 lat
248
19–25 lat
160
40–65 lat
138
powyżej 65 lat 29
do 18 lat
28
28

28

PŁEĆ
Kobieta
346
Mężczyzna
257

41.13%
26.53%
22.89%
4.81%
4.64%

57.38%
42.62%

257

29
346

248

138

160

WYKSZTAŁCENIE
Wyższe
314
52.07%
Średnie
224
37.15%
Zawodowe
40
6.63%
Podstawowe 25
4.15%
25

40

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
inny teren miasta Kalisza
424
70.32%
Starówka
79
13.10%
poza miastem Kalisz
40
6.63%
Główny Rynek
43
7.13%
43

40
79

424

314
224

23

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
PRZY GŁÓWNYM RYNKU
NIE
580
96.19%
TAK
23
3.81%

580
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Zestawienie wyników
1/ Jaką funkcję PRZEDE WSZYSTKIM Pani/Pana zdaniem
powinien spełniać Główny Rynek po modernizacji?
reprezentacyjną

386

37.15%

rekreacyjno-wypoczynkową

324

31.18%

rozrywkową (np. koncerty)

241

23.20%

2514 67
386

wystawienniczą (np. wystawy plenerowe)

67

6.45%

targową

14

1.35%

inną

5

0.48 %

nie mam zdania

2

0.19 %

241

324

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Fontanna podświetlana.
Powinien być miejscem spotkań dla ludzi. Część powinna być zagospodarowana dla ludzi
starszych (miejsce do gry, stoły szachowe, miejsca zacienione), część dla ludzi z dziećmi
(trawa, piaskownica, ławeczki, może dmuchany zamek) i część dla ludzi z pasjami, np. większy
parking dla rowerzystów w jednym miejscu oraz gdzieś na brzegu parking dla motocyklistów).
Dla mieszkańców! Tam musi się chcieć przyjść, bo ceny w lokalach i brak miejsc do
zaparkowania nie zachęcają.
Proponuję urządzenie w miejscu klombu dużej fontanny chodnikowej zamykanej np. na
organizowanie koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych.
Prócz funkcji rozrywkowej jaką zaznaczyłem, Główny Rynek powinien przede wszystkim
wypełniać funkcję przestrzeni publicznej w pełni tego sformułowania znaczeniu. Tzn. tak
zagospodarować tę przestrzeń, aby zbierająca się na Rynku publiczność, nie tylko podczas
koncertów, ale też podczas wszelkich imprez publicznych, jak np. La Strada, food truck, kino
letnie, jarmarki, koronacja króla kurkowego, "światełko do nieba", noc sylwestrowa, wystawy
pojazdów motoryzacyjnych (stare samochody, motocykle), czy nawet choćby wiece wyborcze.
To jest właśnie ta przestrzeń i do tego Rynek ma służyć. Jak świat światem, na rynkach (czy
też forach) zawsze tłoczyli się ludzie - po to właśnie są przestronną przestrzenią. Lecz niestety
przestrzeń na naszym Rynku jest bardzo znacząco ograniczona przez ulokowany tu w okresie
międzywojennym klomb, który w celu jej pozyskania należy usunąć. Przedtem, przez wieki całe
rynek pełnił funkcje jarmarczne, kiedy jednak handel wyniesiono na Nowy Rynek, Główny
Rynek miał stać się miejscem reprezentacyjnym, z nowoczesnym w stylu klasycznym ratuszem
i z nowatorskim zagospodarowaniem znajdującej się przed nim przestrzeni, która poza
Płockiem nie miała swojego odpowiednika w całej Polsce. Jednak również i w Płocku
zrezygnowano w końcu z trawników i klombów na rynku, przywracając mu przestrzeń
w bardziej publicznym charakterze (tudzież ludycznym) w miejsce charakteru
wypoczynkowego.
Dziś główne rynki w miastach pełnią więcej niż reprezentacyjną tylko funkcję (choć i ta jest
wciąż przecież pożądana). Rynek z ratuszem w każdym mieście, które go posiada, jest sercem
miasta, a serce musi być wolne od wszelkich zawalających je złogów, aby mogło prawidłowo
funkcjonować i korzystnie oddziaływać na całość organizmu miejskiego. Ma tętnić życiem –
taki jest cel rewitalizacji!
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Zestawienie wyników
2/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinny
odbywać się wydarzenia ogólnomiejskie (np. koncerty,
jarmarki, pokazy filmowe, wystawy plenerowe)?
zdecydowanie tak

382

63.46%

raczej tak

155

25.75%

raczej nie

33

5.48%

ani tak, ani nie

20

3.32%

zdecydowanie nie

12

1.99%

1220

33

155
382

3/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku w sezonie
letnim powinny funkcjonować ogródki gastronomiczne?
zdecydowanie tak

429

71.14%

raczej tak

103

17.08%

zdecydowanie nie

33

5.47%

raczej nie

22

3.65%

ani tak, ani nie

16

2.65%

16 22

33
103

429

4/ Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat klombu na
Głównym Rynku?
Powinny się na nim znajdować trawa i kwiaty.

238

39.53%

W jego miejscu powinna powstać fontanna.

200

33.22%

Powinny się na nim znajdować tylko kwiaty.

100

16.61%

15 22

Powinna się na nim znajdować tylko trawa.

27

4.49%

Inne

22

3.65%

Nie mam zdania

15

2.49%

27
100

238

200
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Zestawienie wyników
4/ Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat klombu na
Głównym Rynku?
/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Ani kwiatów, trawy i fontanny.
Fontanna, trawa.
Fontanna i trawa.
Fontanna z kwiatami i trawą.
Jestem wielkim zwolennikiem wybudowania fontanny w miejscu klombu, ale zaznaczyłem
"inne", bo nie jest mi obojętne jaka to miałaby być fontanna. Mam nadzieję, że taki wybór
odpowiedzi nie wpłynie znacząco na ilość zwolenników utworzenia w tym miejscu fontanny.
Fontanna nie może być obojętnie jaka, tylko dlatego, że fontanny są ładne i efektowne, a Kalisz
cierpi na ich deficyt. Nie! Fontanna musi być konkretnego typu - posadzkowa. I tylko
posadzkowa, bo tylko taka może uelastyczniać na Rynku dostępność przestrzeni dla ludności.
Podczas Dni Kalisza, czy jakiejkolwiek innej imprezy plenerowej, na kaliskim Rynku, po
zakręceniu fontanny pozyskać będzie można dodatkową, jakże potrzebną przestrzeń. W końcu
Rynek będzie mógł się porządnie wypełnić ludźmi zwiększając jego możliwości, a przede
wszystkim jego witalność. Przecież o to w rewitalizacji chodzi, prawda? Każda inna fontanna,
która będzie fontanną nieposadzkową, pozbawiona jest sensu swego istnienia. Będzie
zagracać Rynek tak samo jak klomb. Jest mi więc całkowicie obojętne czy na Rynku przed
Ratuszem będzie klomb, trawnik, nieposadzkowa fontanna, czy jakikolwiek inny zagracający
przestrzeń grat. Tylko fontanna posadzkowa nadaje sens usunięciu klombu sprzed Ratusza.
Jeden z czołowych moich oponentów na fejsbuku, obrońca klombu i przeciwnik fontanny
twierdzi, że fontanna posadzkowa w tym miejscu nie zorganizuje wystarczająco przestrzeni,
żeby był dobry urbanistycznie efekt. Będzie efekt pustki.
Dwie kwestie w tej sprawie. Pierwsza wymaga użycia przestrzennej wyobraźni. Czy "płaski"
klomb jest w stanie lepiej wypełnić "efekt pustki" od trójwymiarowej, osiągającej kilka metrów
wysokości fontanny? Druga kwestia to wzór z jakiego zaczerpnąłem pomysł na taką fontannę.
Otóż po raz pierwszy zobaczyłem ją kilkanaście lat temu na dziedzińcu Somerset House
w Londynie (mnóstwo zdjęć na internecie i filmików na youtube). Nie dostrzegłem tam "efektu
pustki". Wręcz przeciwnie, fontanna wspaniale się tam prezentuje i doskonale wypełnia
przestrzeń. W przeciwnym razie nie powstałaby, a na jej miejscu byłby przecież klomb. Chyba
w Londynie znają się na tym, prawda? Zakochałem się w tej fontannie od pierwszego wejrzenia
i powiedziałem, że taką chcę mieć w Kaliszu. Teraz właśnie nadszedł ten czas, aby
przedstawić swój pomysł i spróbować przekonać do niego mieszkańców i decydentów miasta.
Mam nadzieję, że argumenty jakie tu przytoczyłem są wystarczająco przekonujące
i zachęcające do zrealizowania takiej wizji Rynku.
Jeśli byłoby to możliwe w połączeniu to kwiaty, fontanna i oczywiście trawa.
Klomb należy zlikwidować.
Dwa klomby można zrobić wzdłuż drzew znajdujących się po bokach Ratusza.
Fontanny należy usytuować tak, aby nie przeszkadzały podczas koncertów i innych imprez.
Klomb nie ma dla mnie większego znaczenia.
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Zestawienie wyników
Klomb w obecnej postaci, przy obecnych funkcjach Rynku, jest elementem nadającym się do
totalnej przebudowy. W formie trawnika nie spełnia funkcji reprezentacyjnych, wygląda mało
estetycznie, choć jest doskonale użytkowany przez mieszkańców – w formie ogrodzonego
klombu zabiera przestrzeń, którą można by oddać mieszkańcom, ale ma swoje tradycje, bardzo
ważne dla Kalisza, który tych elementów historycznych nie ma już zbyt wiele.
Kurtyna wodna do chłodzenia latem, a poza sezonem dekoracje upiększające.
Mogłaby tam powstać fontanna z kwiatami (ew. sama fontanna), na trawie i tak niewiele osób
siedzi, ponieważ zwiększyła się liczba ławek. Fajnym pomysłem byłyby też leżaki na trawie.
Moim zdaniem powinno się przeprojektować ten fragment Rynku, zachowując układ centralny,
zachowując klomb (w innej, zmniejszonej formie) jako ważny historycznie element, a przy
okazji zachować zieleń, dostępną dla mieszkańców, nie tracąc rekreacyjnego charakteru tego
miejsca.
Można umieścić klomb centralnie, zakomponować z fontanną, wytyczyć aleje piesze (bo Rynek
to także bardzo uczęszczany "szlak pieszy", na co trzeba zwrócić uwagę!), ustawić ławki,
nasadzić drzewa, trawniki – pomysłów jest wiele.
Pomnik pokazujący, iż jesteśmy najstarszym miastem w Polsce.
Powinien być parking.
Rośliny, ale według mnie niewielkie krzewy, chętnie widziałam te zimozielone. Z kwitnących,
zrzucających liście na zimę też jest wiele urokliwych np. z czerwonymi pędami. Można tak
skomponować taki zieleniec, żeby był ozdobą o każdej porze roku.
Słów kilka o drobnych, aczkolwiek wielce istotnych detalach wpływających na wygląd, a co za
tym idzie końcowy efekt fontanny.
Fontanny posadzkowe zyskują w Polsce coraz większą popularność i pojawiają się jak grzyby
po deszczu w najmniejszych nawet miasteczkach. Błagam, nie naśladujmy w tym Polski
powiatowej, tylko zachodnią Europę! Nie kilka czy kilkanaście małych i gęsto ustawionych
dysz wodotrysków, tylko tak jak jest to w oryginale, czyli na dziedzińcu Somerset House
w Londynie. Cały efekt tej fontanny polega na tym, że można dość swobodnie po niej się
poruszać bez obawy o zmoczenie. Dopiero gdy wysokość strumienia wody osiąga swą
maksymalną wysokość (ok. 5 metrów) można zostać zmoczonym i należy z niej wtedy uciekać.
I na tym właśnie polega cała zabawa - taki jej urok. Jedni będą się z nią bawić, a inni będą
siedzieć na ławkach i podziwiać zmieniające się jak w kalejdoskopie różne konfiguracje
i wysokości strumieni wody.
filmik - https://www.youtube.com/watch?v=sLrvNT1-GjY
Trawa, klomb - otoczone jak było poprzednio przez barierki.
Trawa + drzewka np. platan.
Wszystko wymienione wyżej.
Zlikwidować. Na wsiach pod urzędami gmin może praktykuje się klomby, ale nie w miastach.
Nie znam żadnych przypadków miast polskich, w których są klomby. No może z wyjątkiem
Lubina, ale to miasto całkiem się od Rynku odwróciło.
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5/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinna
powstać fontanna?
zdecydowanie tak

310

51.50%

raczej tak

111

18.44%

ani tak, ani nie

67

11.13%

raczej nie

57

9.47%

zdecydowanie nie

57

9.47%

57
57

67

310

111

6/ Inne Pani/Pana sugestie na temat modernizacji
nawierzchni Głównego Rynku.
/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

1. Nawierzchnia trwała (nie lastrico).
2. Proszę zadbać o przyległe ulice, np. ograniczyć ruch kołowy do 20 km/h gdyż aktualnie
odbywają się tu parady motocyklistów (pojazdy bez tłumika).
1. Jeżeli fontanna to konstrukcja nowoczesna, woda wypływająca z posadzki.
2. Nawierzchnia z materiałów naturalnych.
1) Nie zagracać przestrzeni!
2) Odsłonić Ratusz (nie ma miejsca dla drzew na Rynku).
3) Jednocześnie zaplanować rewitalizację i przebudowę Placu Św. Stanisława tak, aby oba
place się uzupełniały.
Np.:
* Główny Rynek: klomb – miejsce reprezentacyjne – ogródki piwne – rozrywka;
* Pl. Św Stanisława: fontanna – mała architektura, zieleń – odpoczynek.
Bardzo pięknie proszę o dostawienie jeszcze dwóch – trzech ławek z tyłu Magistratu. Proszę
jeszcze o krany z wodą połączone z hydrantami, aby można było się napić wody, bo nie
każdego stać, aby kupić wodę w pubie.
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Bardzo ważne jest to, by przy przebudowie Rynku nie zapominać o jego podstawowych
funkcjach:
- placu gdzie dzieją się różnego rodzaju wydarzenia/kramy/wystawy/akcje;
- pieszego szlaku komunikacyjnego;
- funkcji rekreacyjnej (w Śródmieściu praktycznie jedynego miejsca zabaw dzieci!);
- funkcji reprezentacyjnej oraz handlowej.
Bardzo ważne jest żeby nie niszczyć tego jak Rynek funkcjonuje obecnie (bo funkcjonuje)
a rozwinąć to, ukierunkować, nadać temu kształt.
Pamiętajmy też o aspektach praktycznych – cieniu, zieleni, dobrej nawierzchni, bo inaczej
będziemy mieć kolejny Rozmarek, który chociaż uroczy, nie służy na co dzień mieszkańcom
zupełnie. Nawierzchnia dyskwalifikuje go z funkcji rekreacyjnych (rower, rolki) a brak cienia
czy zieleni sprawia, że ciężko tam wypoczywać.
Wrzucanie na siłę elementów obcych (np. fontanna) też nie jest dobrym pomysłem. Pielęgnujmy
to co zostało nam z dawnych lat, bo Kalisz niestety niewiele ma zachowanych takich
elementów, a układ Rynku jest moim zdaniem ciekawy i wart zachowania.
Chciałabym, żeby nawierzchnia była przyjazna (wygodna, bezpieczna) dla możliwie jak
największej i najbardziej zróżnicowanej liczby mieszkańców, np. seniorów, dzieci, osób
z wózkami i na wózkach, osób z niepełnosprawnością ruchową itp.
Beznadziejny pomysł. Utrudnianie klientom podjazdu do sklepu, miasto zostanie puste
– opustoszeje i już nikt tego nie zmieni.
Boisko do piłki nożnej. Piwko za 3 zł w ogródkach. Możliwość własnego grillowania.
Chciałabym, żeby było możliwe chodzenie na obcasach.
Deptak od Zamkowej do Mostu Kamiennego.
Dobrze zaprojektowana i przemyślana (także z punku widzenia znajdującego się pod nią
uzbrojenia technicznego) oraz wykonana.
Donice z palmami.
Doniczki stojące powinny być czymś ozdobione, np plecionką. Więcej oświetlenia w uliczkach
odchodzących od Ratusza.
Drobne poprawki, wymiana spękanych płyt, ale nie całkowita "rewolucja".
Drzewa posadzić w ziemi, a nie trzymać w donicach.
Wrócić do klombu obsadzonego kwiatami, zatrudnić fachowca do zaprojektowania zieleni
miejskiej.
Duża ilość koncertów (znanych artystów!) na terenie rynku.
Duże płyty dwu – trzy barwne ułożone w kształt herbu miasta.
Figurę Flory z dziedzińca Ratusza przenieść na trawnik z kwiatami.
Powierzchnia wokół Ratusza powinna być wyłożona gładkimi płytami granitowymi w dwóch
kolorach.
Fontanna.
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Fontanna mogłaby powstać na przykład w miejscu dawnej "betonki" i mogłaby być to
podświetlana fontanna posadzkowa, równie dobrze można połączyć klomb z fontanną
(wówczas tradycyjna fontanna w środku klombu). Świetną inicjatywą jest kino letnie
i zdecydowanie powinno być kontynuowane.
Fontanna multimedialna, posadzkowa, podświetlana.
Warto pokusić się o elementy małej architektury, żeby pokreślić charakter bądź historię
miasta. Można zrobić małą rzeźbę gramofonu z informacją, że Filharmonia Kaliska zdobyła
nagrodę Grammy.
Dookoła Ratusza na latarniach powinny wisieć piękne kolorowe kwiaty, na pewno doda to
"ciepła" i koloru :)
Fontanna, o której mowa wyżej mogłaby być zintegrowana z zegarem słonecznym. Gnomonem
(tym prętem od zegara) mogłaby być woda z fontanny, a kiedy by nie leciała (bo przecież
w nowych fontannach woda nie cieknie nonstop) to każdy mieszkaniec/gość mógłby stanąć na
miejscu i być takim gnomonem. Kalisz ma bardzo bogate tradycje obserwacji Słońca (vide
Malapert) i taka fontanna z zegarem idealnie komponowałaby się nie tylko na słoneczne dni :)
Z przyjemnością pomogę w zaprojektowaniu takiego zegara pod kątem astronomicznym.
Fontanna plus dużo zieleni (trawa, kwiaty, drzewa).
Zamknięta powinna być ulica Śródmiejska, Złota, ale także Kanonicka i Zamkowa.
Fontana posadzkowa z odpowiednimi efektami świetlnymi! Nawierzchnia powinna być
przyjazna wózkom, ale nie może to być kostka brukowa...
Fontanna podłogowa z efektami świetlnymi.
Fontanna powinna być piękna, kolorowa, może z muzyką, która przyciąga turystów,
mieszkańców (np. Wrocław, Warszawa).
[Fontanna raczej nie], ale jeżeli już, to tak jak fontanny w Kielcach czy Wrocławiu. Nie może
być takiej brzydoty jak fontanna na Placu Jana Pawła II, w dodatku nieczynnej od ponad roku.
Przede wszystkim należy wymienić nawierzchnię Rynku, ponieważ popękane, nierówne płyty
są pełne dziur po kamieniach, co stwarza niebezpieczeństwo skręcenia lub połamania nóg, nie
mówiąc o połamanych damskich obcasach. Rynek powinien mieć równą nawierzchnię bez
dziur. Weźcie choćby przykład z Zamościa czy niedalekiego Ostrowa Wlkp. jak można ładnie
urządzić reprezentacyjną część miasta.
Fontanna w miejscu byłej betonki, płaska, w poziomie chodnika, służąca chłodzeniu w ciepłe
dni.
Fontanna, woda ma znaczenie relaksacyjne, odprężające. Jednak w takim miejscu jak Główny
Rynek w Kaliszu powinna być prosta w formie, tak by nie burzyć przestrzeni. Zwykłe
wodotryski prosto z płyty. Powinno być też sporo miejsc dla osób, które są w centrum, ale nie
są klientami ogródków gastronomicznych. Murek z ławkami wokół klombu, z iglaków pełnił
taką rolę, był w słonecznym miejscu, do tego miał urok i duszę. Ławki, które teraz się pojawiły
są zwyczajnie ławkami, jak w pociągu. Dlatego ta forma małej architektury też powinna zostać
jeszcze raz przemyślana. Mieć charakter. Może mebli ogrodowych. Kolorystyka – zdecydowanie
jasna i ujednolicona. Podobnie z szyldami. Jeśli Główny Rynek jest kontrolowany przez
konserwatora zabytków to nie wiem dlaczego w tej materii panuje taka dowolność i bezguście.
Większość szyldów odstrasza i oszpeca zabytkowe, piękne kamienice.
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Fontanny są często spotykane na rynkach miast. Mam nadzieję, że jeśli takowa powstanie, to
będzie to coś ładnego, a nie taka maszkara, jak ta przy parku.
Powinno się tam dziać więcej imprez okolicznościowych, ponieważ młodzież musi jeździć do
Ostrowa na imprezy :)
Forma deptaku tak jak we Wrocławiu oraz dużo ławek.
Gdzie się podziało ogrodzenie, może jest już u kogoś na działce.
Gładka nawierzchnia.
Główny Rynek powinien być urządzony nowocześnie, powinien być całkowity zakaz wjazdu nań
dla aut.
Główny Rynek powinien przyciągać spójnością nawierzchni z meblami miejskimi. Wszystko
powinno nawiązywać do jednej epoki, jednego stylu.
Brakuje tam rzeźb, fontann itp. Mało widoczna jest pompa za Ratuszem, którą można
wykorzystać i ładnie zaaranżować jej otoczenie.
Kostki na obszarze całego Rynku można ułożyć w taki sposób, by patrząc na nią z wieży
Ratusza przedstawiała np. mapę Ptolemeusza z zaznaczoną Calisią.
Główny Rynek powinien skupiać miejskie życie i być miejscem spotkań kaliszan, a zarazem
głównym punktem dla turystów zwiedzających miasto. Konieczna jest zatem funkcja
rekreacyjno – wypoczynkowa, ale nie może ona zdominować całkowicie placu, który musi
pozostać również elegancki i reprezentacyjny (z tego względu nie jest to najlepsza lokalizacja
dla klubów, ale ogródków gastronomicznych już tak). Na Głównym Rynku powinny się odbywać
także wydarzenia ogólnomiejskie w ramach uzupełnienia oferty placu, jednak miejscem dla
większych imprez, w szczególności koncertów, powinien być Nowy Rynek (po przeniesieniu
targowiska) ze względu na jego inną skalę i charakter.
Główny Rynek powinien w pierwszej linii spełniać funkcję reprezentacyjną. Nie mniejszą
jednak rolę powinien on odgrywać dla samych kaliszan spełniając funkcję rekreacyjno –
wypoczynkową. Różnego rodzaju wydarzenia ogólnomiejskie powinny odbywać się na Głównym
Rynku. Fontanna w tym miejscu nie jest więc wskazana, natomiast pomysł z trawą, gdzie
można sobie usiąść i odpocząć – jak najbardziej.
Klomby były może i piękne, ale bezużyteczne, a pomysł z trawą – świetny!
Główny Rynek to nie plaża.
Ideałem byłaby fontanna świetlna w miejscu betonki. Dodałaby nastroju, pełniąc równocześnie
funkcję kurtyny wodnej w upalne dni.
Jako przewodnik turystyczny uważam, że nawierzchnia Głównego Rynku powinna być z takiej
kostki brukowej lub płyt, które będą tak dopasowane do siebie, aby swobodnie można było
chodzić bez obawy o skręcenie lub połamanie nóg na nierównościach.
Jednolita kolorystycznie nawierzchnia, dostosowana do chodzenia w butach na obcasach, ale
historyzująca (nie współczesna kostka brukowa).
Jednolita, równa nawierzchnia.
Jest wszystko ok.
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Jestem pod wrażeniem modernizacji rynku w Katowicach. Wierzę, że w Kaliszu również uda
się stworzyć podobne miejsce przyciągające ludzi. Potrzebna jest również zmiana nawierzchni
na bardziej jednolitą, stonowaną. Może jakiś mały „amfiteatr” lub wydzieloną przestrzeń na
scenę. Fontanna zdecydowanie tak, ale prosta, nowoczesna, posadzkowa lub płytka niecka
z oczyszczaną chemicznie wodą, bez koszmarków jak przy szkole muzycznej.
Jeśli do Głównego Rynku zaliczymy okalające go ulice i place, to prosimy o zwiększenie miejsc
parkingowych. Handel na Głównym Rynku zamiera ze względu na ich brak. Każdy woli jechać
do galerii, tam zawsze je znajdzie. Gładka nawierzchnia, kobiety chodzą na obcasach.
Jeżeli już miałaby powstać fontanna na Głównym Rynku to taka, w której można by w upalne
dni się zmoczyć (tak jak w 2015 roku wystawiony był zraszacz, dzięki któremu dzieci pod
opieką dorosłych bawiły się jednocześnie chłodząc się od upału). Czyli nie obudowana fontanna
gdzie tryska i zbiera się woda, tylko tryskające strumienie wody, która ścieka przez kratki do
kanalizacji. Żeby ta fontanna też służyła ludziom do ochłodzenia, a nie była tylko dla ozdoby.
Klasyczna elegancja, żaden modernizm.
Klasyczna kostka, bez tych popękanych płyt. Proszę spojrzeć na rynki innych miast, gładka
powierzchnia z miejscami do siedzenia, ogródkami i np. fontanną.
Konieczne jest uregulowanie działalności ogródków gastronomicznych (tak jak w Poznaniu) –
parasole w jednym ustalonym kolorze (bez nadruków reklamowych), wszystkie ogródki
tworzące jednolitą pierzeję etc. Powrót klombu z kwiatami to zły pomysł, należy iść w kierunku
budowy fontanny (najlepiej tworzącej jednolitą powierzchnię z płytą Rynku, bez niecki).
Koniecznie nawierzchnia Rynku oprócz walorów estetycznych powinna być przyjazna
użytkownikom, równa i stabilna. Rynek to też kamienice, których kolorystyka powinna być
taka jak Ratusza.
Ładniejsze ławki niż te, które pojawiły się teraz, drzewa w donicach również wyglądają bardzo
niekorzystnie. Gdyby miała powstać fontanna lepiej wyglądałaby z boku Ratusza a nie
centralnie przed nim, np w miejscu gdzie była 'betonka' można by ją otoczyć ławeczkami.
Klomb natomiast wyglądałby znacznie ładniej gdyby nie był zwykłym planem
kwadratu/prostokąta z kwiatami po środku.
Miejsce do spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych.
Mniej samochodów.
Modernizacja bruku, więcej pubów.
Modernizacja chodników na i wokół Rynku, źródełko wody pitnej dla spragnionych
mieszkańców, więcej ławek. Ławki, które są od kilku dni wyglądają mało estetycznie.
Ładniejsze byłyby jasno szare lub białe i nie takie ordynarne, dodatkowo są zbyt blisko siebie.
Moim zdaniem Kalisz zasługuje na porządną fontannę posadzkową, która nie byłaby przeszkodą
w trakcie organizacji wystaw czy choćby koncertów.
W dni pozostałe wspaniale udekorowałaby Rynek i dała bardzo dużo radości dzieciakom,
wystarczy popatrzeć co się dzieje w gorące dni jak strażacy rozwiną węże z wodą.
Pomysł klombu jest kompletnie nietrafiony, zieleni mamy bardzo dużo w pobliskim parku, który
praktycznie jest w centrum miasta.
Ten klomb to taki wypełniacz pustej przestrzeni, nic z niego nie ma.
Niech choć raz Kalisz ma coś naprawdę ładnego i niespotykanego.
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Moim zdaniem konieczna jest wymiana nawierzchni Głównego Rynku.
Moja sugestia nie dotyczy co prawda modernizacji Głównego Rynku, ale chciałabym zwrócić
uwagę na pomnik Adama Asnyka. Wygląda to na pomnik bezdomnego, zasmuconego swoim
losem. Proszę na tej ogromnej płycie, która jest podestem pomnika ustawić donice z kwiatami
lub małymi krzewami. Będzie naszemu Asnykowi trochę cieplej i weselej.
Moje zdanie zostało wyrażone powyżej w ankiecie.
Może klomb z tyłu Ratusza? A z przodu miejsce na festyny.
Zmiana nawierzchni płyty Ratusza. Powiększenie klombu. Źródełko wody pitnej na ścianie
ratusza.
Myślę że fontanna posadzkowa byłaby dobrym rozwiązaniem ponieważ byłoby więcej miejsca
na imprezy gdy się ją zakręci i ładnie by wyglądała w nocy.
Myślę, że w tym momencie jest o niebo lepiej niż jakiś czas temu. Na Głównym Rynku zaczęło
tętnić życiem. Ławeczki to strzał w dziesiątkę, myślę, że imprezy powinny być organizowane
właśnie tutaj, a nie w innych miejscach w mieście. Może jakieś nowe lokale gastronomiczne?
Choć i tak jest w czym wybierać.
Na Głównym Rynku powinno być sporo zieleni, tak aby można było sobie na niej poleżeć oraz
fontanna.
Należy wyrównać nawierzchnię, wymienić popękane płyty ponieważ jazda na wózku
inwalidzkim bądź z tzw. balkonikiem oraz chodzenie dla osób starszych i mniej sprawnych grozi
upadkiem.
Na płycie Głównego Rynku chciałbym widzieć zegar słoneczny połączony z fontanną. Kontakt
w sprawie szczegółów pomysłu – Kaliskie Koło Astronomiczne.
Na Rynku jest zdecydowanie za mało miejsca, które można pozyskać usuwając klomb, a w jego
miejsce proponowana fontanna powinna umożliwiać po jej wyłączeniu uzyskanie większej
przestrzeni dla ludzi np. gdy jest koncert. Każda inna fontanna jest moim zdaniem zbędna
i będzie zajmować potrzebne dla ludzi miejsce.
Na Rynku mogłyby znajdować się ławki i zieleń, nie za dużo nie za mało – kwiaty. Drzewa raczej
nie, bo są miejscem przebywania niezbyt mile widzianych gołębi:). Jak najbardziej niech Rynek
żyje i odbywają się tu kino letnie, wystawy. Koncerty też aczkolwiek chyba lepiej wychodzą jak
są na placu pod teatrem. Niech Kalisz żyje:)
Na Rynku zdecydowanie efektowna fontanna, podświetlana, płaska (czyli bez zabudowy gdzie
na okres zimowy jest płyta), likwidacja banków (czy zachęty dla właścicieli nieruchomości aby
w centrum powstało więcej miejsca dla artystów i miejsc użyteczności publicznej), obszar
Głównego Rynku bez zmiany funkcjonalności całego centrum (przynajmniej ul. Śródmiejska od
mostu do końca Zamkowej, ulica Złota od Ratusza, Targowa, Kanonicka, Franciszkańska,
Kazimierzowska) nie ma sensu, ulice te powinny być wyłączone z ruchu samochodowego.
Zdecydowanie powinna zostać zmieniona nawierzchnia na tych ulicach na jednolitą, czyli
płaską z płyt bez krawężników, latarnie na środku ulic, a pomiędzy ławki, drzewa. Sklepy
zyskałyby przestrzeń usługową czy handlową. Na Rynku mogłaby się pojawić również jakaś
rzeźba albo coś co by zachęcało turystów do odwiedzin najstarszego miasta w Polsce.
Rynek jest na tyle duży, że mogłyby powstać stałe estetyczne stragany z lokalnymi produktami.
Miejsce na koncerty zdecydowanie lepsze jest koło świętego Stanisława (kościół
OO. Franciszkanów) lub teatru niż przed samym Ratuszem.
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Nawierzchnia Głównego Rynku powinna być wykonana z dużych, kwadratowych płyt. W żadnym
przypadku nie należy stosować kostki granitowej bądź betonowej!
Na ul. Śródmiejskiej i Zamkowej powinny być donice z kwiatami. Powinna być kostka
granitowa wokół Ratusza (Główny Rynek).
Nawierzchnia do remontu, proszę pojechać do Sieradza i popatrzeć jak to powinno wyglądać,
Pleszew również ładny, większość mniejszych miejscowości dookoła ma bardziej zadbane
główne rynki niż my, a fontanna przy tej starej nawierzchni sprawi, że ludzie przyjdą, zobaczą
i pójdą z powrotem.
Nawierzchnia estetyczna, jednolita, antypoślizgowa. Kobiety chodzą na obcasach, inwalidzi
mają kule i balkoniki.
Nawierzchnia Głównego Rynku na pewno powinna być wymieniona.
Nawierzchnia Głównego Rynku wraz z ulicami do niego dochodzącymi powinna zostać
wyrównana w taki sposób aby swobodnie mogły przemieszczać się osoby niepełnosprawne,
matki z dziećmi, rowerzyści, osoby starsze. Kostka brukowa i szczeliny między nią powinny
zostać wypełnione i zrównane tworząc w miarę równą i gładką nawierzchnię, co ułatwi
w znaczny sposób poruszanie i przemieszczanie osobom, które mają z tym problemy. Powinny
zostać również zlikwidowane wszystkie krawężniki i nawierzchnia powinna zostać zrównana
w ciągach dochodzących do Głównego Rynku.
Płasko i równo. Infrastruktura ukryta pod posadzką.
Nawierzchnia jednolita z uwzględnieniem potrzeb podmiotów istniejących np. ogródki
gastronomiczne.
Zabroniony wjazd samochodom osobowym spoza rejonu zamieszkania. Samochody dostawcze
w wyznaczonych godzinach.
Nie wiem gdzie, ale powinna być toaleta na Rynku, widoczna z wyraźnym zaznaczeniem gdzie
się znajduje.
Nawierzchnia musi być wygodna dla pieszych – należy zastosować gładką powierzchnię
przyjazną dla kobiet w obcasach, osób z dziećmi, niepełnosprawnych.
Nawierzchnia na wszystkich ulicach dochodzących do Głównego Rynku powinna być spójna
z tą, która będzie na Głównym Rynku. W chwili obecnej odcinek Złotej do Targowej całkowicie
się odznacza od reszty. Tak samo sytuacja się ma ze wszystkimi chodnikami i ścieżkami
rowerowymi w Kaliszu. Obecnie jest niestety "groch z kapustą". W miejscu "betonki" powinna
powstać podświetlana fontanna.
Duży plus za decyzję odnośnie deptaku, ławek oraz donic z zielenią. Zachęcać inwestorów aby
na Rynku zamiast banków powstawały restauracje i kawiarnie, a nie banki. Aha. Koncerty
i imprezy plenerowe powinny odbywać się na Nowym Rynku w miejscu targowiska.
Nawierzchnia powinna być antypoślizgowa i równa oraz przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.
Nawierzchnia powinna być bezpieczna dla pieszych z trwałego i profesjonalnie ułożonego
materiału, żeby ludzie nie wykręcali sobie nóg podczas spacerów.
Nawierzchnia powinna być całkowicie wymieniona. Wykonana z estetycznych płyt, ładnie
ułożonych. Równa i antypoślizgowa.
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Nawierzchnia powinna być estetyczna i równa, niekoniecznie droga, tylko funkcjonalna.
Nawierzchnia powinna być przestrzenna, proponuję niejedną, ale przynajmniej w rzędzie około
5 fontann o różnej częstotliwości.
Nawierzchnia powinna być równa (nie bruk tylko współczesne kostki betonowe typu polbruk –
nawet niefazowane), ponieważ osobom poruszającym się na wózkach, z wózkami lub przy
pomocy "pojazdów" o małych kółkach (balkoniki, rolki) w trakcie jazdy drgania przenoszą się
na ręce, nogi co utrudnia lub wręcz uniemożliwia przemieszczanie się po centrum Kalisza.
Chodzenie po centrum grozi nawet upadkiem i uszkodzeniem ciała. Potrzebne są też miejsca
siedzące (ławki, krzesełka) posiadające wysoko umiejscowione siedzisko z oparciami pod
ręce. Z obecnych miejsc siedzących tj. zbyt niskich ławek, starsze osoby nie mogą wstać.
nawet z pomocą innych osób.
Nawierzchnia powinna być wykonana z dużych płaskich płyt, aby wygodnie się po niej chodziło.
Kostka brukowa, kocie łby są fatalne i nie odpowiadają klimatowi Rynku, który ukształtowany
został w okresie międzywojennym. Należy zrobić nawierzchnię w miarę szybko, ponieważ
obecna fatalnie wpływa na estetykę miejsca. Należy zobowiązać właścicieli kamienic do
trzymania czystości elewacji. Przy parapetach ratusza powinny być kwiaty.
Nawierzchnia powinna się składać z dużych, płaskich elementów /np. kamiennych płyt/, bo
kostka brukowa tylko zwiększy liczbę pacjentów na ortopedii, a wartość dla modernizacji
Głównego Rynku będzie mieć niewielką.
Nawierzchnia winna być nowa – bez kocich łbów, bez dziur i pęknięć. Prosta, matowa by po
deszczu nie ślizgać się jak na lodowisku.
Nawierzchnia z jednorodnego materiału (potknięcia osób)
Niemożliwy wjazd dla ciężkich pojazdów (dewastacja nawierzchni placu)!
Nawierzchnia z równych płyt – obecne są popękane. Antypoślizgowa i odpowiednia dla
niepełnosprawnych
Nie chcemy żadnych imprez bo potem one kończą się w naszych klatkach schodowych i nam
sikają!
Niech się dużo dzieje!!!!
Nie mam zdania. Byleby nie była dziurawa i żeby można było bezpiecznie przemieszczać się na
obcasach.
Nie podoba mi się wystrój skrzyń, w które wsadzone są drzewa, wygląda to jak cmentarzysko –
szare brzydkie skrzynie, zbyt wąska jest ulica Śródmiejska na drzewa w skrzyniach, jest gorzej
niż było.
Nie powinno być banków.
Jak najwięcej kawiarenek, restauracji, pubów, barów, clubów, ogródków piwnych.
Ładne oświetlenie i nawierzchnia, płaska, jednolita.
Kwiaty owszem, ale w donicach. Klomb powinien służyć mieszkańcom, np. leżaki, kocyki itp.
Nierówny teren stanowi duży problem dla matek z wózkami, starszych osób, a także osób
niepełnosprawnych. W trosce o społeczeństwo kaliskie proszę o wyrównanie terenu.
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Nowa, jednolita nawierzchnia na terenie całego obszaru Głównego Rynku.
Obecnie za dużo donic.
Odnowienie chodników, dużo zieleni.
Ogródki gastronomiczne tylko na bocznych uliczkach.
Ogródki gastronomiczne zdecydowanie tak, ale estetyczne, bardzo ładne, zaakceptowane
przez architekta miejskiego.
Zakaz wieszania brzydkich ogłoszeń na budynkach dotyczących wynajmu pomieszczeń.
Płyta Rynku powinna być kolorystycznie dobrana do wystroju ratusza.
Zadbać o wystarczającą ilość koszy na śmieci.
Ogródki powinny być ładniejsze, ciekawsze w formie, oryginalne (patrz chociażby Ostrów
Wlkp.). Poza tym fontanna tryskająca z ziemi pięknie podświetlana przynajmniej jedna.
Piękna fontanna, ławka, trawa i kwiaty. Odpoczynku i miłego dnia. Pozdrawiam.
Piękne kwiaty i ogrodzenie to co było oraz te iglaki co były, żeby cały rok było zielono.
Fontanna może być, ale na miejscu schodów.
Żeby była równa nawierzchnia, żeby nie było dziur.
Pilnie potrzebna nowa niewierzchnia, najlepiej zmodernizowana razem z głównymi
ciągami – Zamkowa, Śródmiejska do Mostu Kamiennego.
Płyty nawierzchniowe na placu trzeba wymienić na nowe.
Poprosimy szpilkostradę i duże nowoczesne płyty.
Potrzebna jest wygodna nawierzchnia do chodzenia.
Powierzchnia wokół Ratusza powinna być wyłożona gładkimi płytami granitowymi w dwóch
kolorach. Należałoby zlikwidować obskurne budki z kwiatami a sprzedaż kwiatów przenieść do
sklepów.
Powinien być zegar słoneczny, oznaczenie południka i równoleżnika.
Powinien wrócić klomb oraz "labirynt".
Powinna być gładka nawierzchnia zamiast kostki.
Powinna być prosta aby dzieci jeżdżące na rowerach, rolkach się nie wywracały i mogły
w pełni korzystać z Głównego Rynku.
Powinna mieć charakter reprezentacyjny.
Równa nawierzchnia dla rowerzystów i rolkarzy.
Powinna powstać fontanna na wzór tej co jest w Sieradzu. Wygląda estetycznie i jest
praktyczna. Ponadto do nowo zakupionych ławek brakuje stolików – jeśli ktoś zamówił coś na
wynos z innej knajpy niż te co są najbliżej itd.
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Powinna powstać fontanna płytkowa, podświetlana. Może ona być wkomponowana w klomb
albo powstać na miejscu betonki. Główny Rynek moim zdaniem powinien posiadać większą
ilość zieleni, w formie kwiatów, krzewów, a lokale znajdujące się
w pobliżu skoncentrowane na kawiarnie i restauracje, gdzie można usiąść, wypocząć i oglądać
piękny kaliski Rynek.
Powinna to być tzw. "fontanna ożywiona". Fontanny ożywione często wykorzystują dysze
laminarne, które dostarczają wodę, która porusza się jak piłeczki ping-pongowe w ruchu. Woda
ta wybucha gdy zmienia się wysokość, a zachowanie każdej z dysz operuje niezależnie
z modulacją tak, że pakiety wody zderzają się ze sobą. Dla przykładu, taka fontanna może
wypluwać jedną "piłkę" wody, która potem eksploduje, zraszając ludzi lekką mgiełką rosy.
Muzyczna fontanna różni się tym od fontanny ożywionej, że zmiany te następują w rytm muzyki.
Powinno być bardziej kolorowo. Ogródki gastronomiczne powinny zmienić parasole na
kolorowe, bez reklamy alkoholu jak teraz i powinno być więcej kwiatów, np. zwisających
z latarni.
Strefa bez mandatu. Tak jak nad Wartą w Poznaniu.
Zegar słoneczny.
Powinno się dbać aby wandale nie niszczyli i osoby pod wpływem alkoholu karać za
zniszczenia.
Powinno znaleźć się więcej zieleni, miejsc do spędzania wspólnego czasu z dziećmi, np. mini
plac zabaw.
Powinny powrócić kamienne płyty i kostka. które zdemontowano w latach 70'.
Powinny znajdować się także miejsca do wypoczynku ogólnodostępne (nie tylko ławki) oraz kąt
dedykowany dzieciom np. mały plac zabaw.
Proszę o wymianę wszystkich płyt chodnikowych na nowe oraz wyrównanie kostki brukowej.
Powinna powstać nowoczesna fontanna z dyszami umieszczonymi w podłożu. Fontana powinna
być wyposażona w elementy świetlne. Również powinna zagwarantować stworzenie kurtyny
wodnej, na której możliwe byłoby wyświetlanie z projektorów wszelkiego rodzaju filmów,
reklam w godzinach wieczornych.
Rynek nie jest miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym w sensie takim, że nie powinno się
robić leżaków czy boiska. Po to jest zaraz obok park. Rynek jest przede wszystkim miejscem
reprezentacyjnym i powinien wyglądać porządnie. Oczywiście powinien być miejscem różnego
rodzaju projektów (np. koncerty), ale nie kosztem jego przyzwoitego wyglądu. Po co taki mały
brzydki trawnik, żeby na nim siedzieć?! Trawy dosyć w parku, a usiąść powinno się przyzwoicie
w ogródkach. No... i sprawa ogródków. Proszę pojechać gdziekolwiek Wrocław, Toruń,
Warszawa. Nigdzie nie ma sytuacji, w której stoliki i krzesła stoją na gołej, brudnej, starej,
zniszczonej, dziurawej kostce/płytach chodnikowych. Wszędzie są przyzwoite podesty wraz
z delikatnymi płotkami, kwiatami itd. Ma się ochotę usiąść, nadaję to klimat intymności
i przytulności. W tej chwili nie ma ochoty się usiąść przy stolikach na tym ohydnym betonie,
dosłownie na ulicy, a nie w ogródku restauracyjnym. Tragedia. "Zabudowane" ogródki wcale
nie oznaczają, że psuje to wizerunek Rynku, tylko właśnie z klasą wypełnia jego przestrzeń,
przez co, mimo że na dworze, czujemy się jak w restauracji. Tragedia z tymi donicami
z drzewami. Po co to? Okropny kolor, gigantyczne donice, które przytłaczają swoim wyglądem
i nie pasują do Rynku, do tego jeszcze z suchymi badylami zamiast jakiś ładnych roślin. Zresztą
drzewa wokół ratusza już rosną i to chyba starczy. Takie donice widziałem w miniony weekend
w Warszawie i pasowały do kilkusetmetrowych wieżowców (a i tak donice były bardziej
delikatne, nie takie toporne), a do wizerunku kaliskiego Rynku zupełnie nie pasują.
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Ani ich charakter, ani rozmiar, ani też przeznaczenie. Ktoś w ogóle nie ma gustu i poczucia
estetyki. Powinno się wydać pieniądze na coś delikatnego, co się wkomponuje w wizerunek
starówki, a nie odstaje i odstrasza. Trochę więcej myślenia przed realizacją projektów.
Błagam.
Proszę o zwiększenie liczby ławek.
Proszę pamiętać o rowerzystach (ścieżki rowerowe) :-)
Proszę tylko o wymianę nawierzchni na kostkę brukową, bo teraz to wygląda karygodnie.
Proszę wziąć za przykład płyty na ul. Chopina i takie (lub większe) położyć na Głównym Rynku.
Wyrównać kocie łby, nie przesadzać z "estetyką", która często jest po prostu niewygodna dla
stóp.
Przede wszystkim modernizacja zabytkowych kamienic, aby turyści mogli je podziwiać a nie
odstraszać.
Przede wszystkim nawierzchnia Głównego Rynku nie powinna sprawiać problemu, by można
było ją bezpiecznie przejść.
Poziom na całej powierzchni Rynku powinien być taki sam (tj. bez krawężników).
Nie oszczędzać na płytach, by po chwili się nie pokruszyły i znów nie raziły oczu. Wybór rodzaju
płyt powinien być przemyślany by w kolejnych latach wykorzystywać taki sam rodzaj przy
przebudowie uliczek w centrum. Nie można pozwolić na chodnikowy chaos, którego jest już
u nas sporo – każda ulica to inny rodzaj chodnika.
Klomb powinien być w nowym kształcie z fontanną w jego środku i możliwością dojścia do niej.
Podobnie jak na jednej ze starych wizualizacji:
https://d-nm.ppstatic.pl/k/r/03/49/4e37a138dece5_o.jpg?1420066800
Oczywiście trawniki nieogrodzone, by zachować otwartość tego terenu jak dotychczas zostało
to zrobione.
Przede wszystkim od wielu, wielu lat wyczekiwana przez chyba większość mieszkańców
fontanna spełniłaby oczekiwania wielu. Fontanna nowoczesna, najlepiej wkomponowana
w płytę Głównego Rynku. Podczas organizowania koncertów nie przeszkadzałaby bryła
fontanny, a raczej dysz wodnych.
Przede wszystkim opierałbym tu się o ładne kamienne panele podłogowe, dość wystawną
fontannę, moglibyśmy mieć coś co by reprezentowało nasz kraj także wśród innych miast
[Gdańsk – fontanna Neptuna, Poznań – koziołki, Warszawa – Syrenka]. Oprócz tego przydałoby
się miejsce do odpoczynku, czyli ławeczki.
Przede wszystkim ożywienie Kalisza.
Przede wszystkim powinna być przyjemna do chodzenia.
Przede wszystkim wyrównanie terenu, bo w tym momencie jadąc wózkiem dziecko ma terapię
wstrząsową.
Przydałby się równy chodnik do chodzenia, tak, żeby zarówno mieszkańcom, jak i turystom
wygodnie się spacerowało.
Przywrócić klomb do postaci przed trawnikowej, czyli kwiaty na całej powierzchni i zatrudnić
ogrodnika fachowca.
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Regularne czyszczenie płyt.
Rodzaj nawierzchni: kostka brukowa.
Rozumiem, że jest zabytkowa, jednak nie zmienia faktu, iż niebezpieczne jest poruszanie się po
niej. Proszę o wyrównanie nawierzchni!
Równa i łatwa do utrzymania na niej czystości nawierzchnia.
Równa nawierzchnia.
Słów kilka o innych detalach Rynku.
Oczywistym jest, że nawierzchnia Głównego Rynku musi zostać wymieniona. W Kaliszu od lat
(jeśli nie dekad) panuje moda, granicząca już z tradycją, że na reprezentacyjnych
nawierzchniach w mieście musi znajdować się – choćby w formie mieszanej – kostka brukowa.
Ostatnio pojawiają się głosy, aby z układania kostki zrezygnować i Rynek – jak również ulicę
Śródmiejską – wyłożyć samymi płytami, bez rozdzielającej je kostki. Pomysł ten – skądinąd
słuszny – popieram. Lecz jednak usuwanie kostki brukowej z nawierzchni jezdni znajdujących
się na Rynku i ulicy Śródmiejskiej, uważam za barbarzyństwo! Władze za czasów PRL
dopuszczały się często rażących rozwiązań podejmując nietrafione i często bezmyślne decyzje
jak np. zburzenie remizy Straży Ogniowej na Nowym Rynku, ale nikt nie wpadł na pomysł aby
w Śródmieściu położyć na kostce asfalt, czy zastosować bardziej płaską kostkę. Tak wyglądał
kiedyś bruk i nawet komuniści rozumieli to, że trzeba jego oryginalny charakter zachować. Dziś
podobno przeszkadza on niepełnosprawnym i kobietom w szpilkach. Jeśli cały Rynek –
z wyjątkiem starych szlaków jezdni – zostanie wyłożony samymi płytami, to w czym ten
zawężony do dwóch i pół metra szerokości pas bruku będzie przeszkadzać? Na pewno będzie
lepiej niż teraz. Nie trzeba chodzić w szpilkach, czy jeździć na wózku inwalidzkim środkiem
wybrukowanych jezdni. Będzie wystarczająco dużo miejsca po ich bokach. Oczywiście poziom
płyt na Rynku powinien być na takiej samej wysokości co cztery brukowane jezdnie wokół
Rynku – bez krawężników. Jezdnię na Śródmiejskiej można zawęzić do jednego dwu i pół,
maksymalnie trzymetrowego pasa jezdni, co spowoduje możliwość poszerzenia chodników po
obu jej stronach. Bruk w Śródmieściu Kalisza nosi nazwę bruku angielskiego i jest dalece
bardziej szlachetny od zwykłych "kocich łbów" układanych ze zwykłych, okrągłych kamieni
polnych. Lecz nawet i takie bruki są już rzadkością i są zachowywane jako pamiątka
z przeszłości. Nie niszczmy naszego szlachetnego i oryginalnego bruku!
Nawierzchnia Rynku powinna zostać ułożona z jasnoszarych płyt granitowych. Natomiast
wszystkie "meble miejskie" jak podstawy ławek, obudowy koszy na śmieci oraz miejsce
fontanny posadzkowej, w której obrysie przedtem znajdował się klomb, powinny być wykonane
z granitu ciemnego, lub innego rodzaju ciemnego kamienia. Ławki oczywiście drewniane
z oparciem, ale na podstawie kamiennej. Dużo ławek wokół fontanny, bo tam będzie się zbierać
dużo ludzi do jej podziwiania, czy choćby ochładzania latem. Gwarantuję, że będzie cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Wiem to, bo skoro w Londynie jest atrakcją turystyczną – jest po
fontannach na Trafalgar Square i przed pałacem Buckingham w ścisłej czołówce najbardziej
popularnych fontann Londynu – to tym bardziej będzie nią u nas.
Z ciemnego kamienia (choć nie koniecznie) powinny być ułożone wysokie krawężniki
otaczające rosnące na Rynku drzewka. Ich średnica może pozostać taka jaka jest obecnie,
lecz "murki" (krawężniki) nieco wyższe. Drzewa na Rynku powinny być wymienione. Obecnie
są one różnej wielkości, co zaburza harmonię symetryczności, a przede wszystkim wyglądają
nieciekawie. Zwłaszcza ponuro wyglądają w okresie jesienno – zimowym, kiedy straszą swymi
powyginanymi, często poobrzynanymi konarami, wśród których harcują wrony
zanieczyszczając pod drzewem chodnik, a swymi odgłosami wprowadzają nastrój niczym
z filmów grozy. Brakuje tylko dźwięku wyjącego wilka i Księżyca w pełni na niebie.
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Nowe drzewka powinny mieć jak najgęściejsze korony. Wtedy w okresie jesienno – zimowym
nie będą się gromadzić w nich ptaki, a od wiosny do jesieni będą efektownie wyglądać.
Proponuję posadzić w jednym wieku gatunek Klonu Globosum. Jak wskazuje jego nazwa ma
koronę w kształcie globu. Bardzo gęste, efektowne drzewko. Tak, drzewko, ponieważ nie
osiąga ono znacznych rozmiarów i nie zasłoni z czasem ani ratusza, ani budynków go
otaczających. Idealne drzewko na Rynek. Powinny one rosnąć na rynku wyłącznie w gruncie,
nie w donicach. W donicach – jeśli trzeba – ewentualnie mogą rosnąć na Śródmiejskiej
i niekoniecznie wtedy Klony Globosum, mogą być jakieś inne, podobne. Lecz koniecznie
w donicach kamiennych lub drewnianych! Te blaszane wyglądają bardzo źle. Już lepiej by
wyglądały plastikowe...
Można rozważyć jeden z ewentualnych wariantów nasadzeń nowych drzew. Aby
zrekompensować zwolennikom zieleni na rynku usunięcie klombu, można po drugiej stronie
ratusza zrobić "zagajnik" z drzew zajmujący całą szerokość przestrzeni znajdującej się
pomiędzy ratuszem a przylegającymi do rynku od strony północnej budynkami. Nie szerzej
jednak niż sama szerokość ratusza. Stworzy się wtedy przytulny, kawiarniano-wypoczynkowy
"zagajnik". Tak je nasadzić, aby znajdowały się po obu stronach brukowanego fragmentu
jezdni, zawężonej oczywiście do niezbędnego minimum. Przewaga drzew oczywiście od strony
ratusza. Lecz aby nie ograniczać swobody poruszania się po tym zagajniku, drzewa nie
mogłyby być otoczone kolistymi krawężnikami, tylko byłoby płasko, z niewielkimi otworami na
pnie drzew. Widziałem coś takiego w Anglii i bardzo fajnie to wygląda. W tej przestrzeni luźno
„porozrzucane" stoliczki kawiarniane dając swobodę i intymność wypoczynku. To miejsce
nawet nie musi być przejezdne, służby ratownicze mogą ewentualnie objechać Rynek od
frontowej strony ratusza. Ale myślę, że trzymetrowy przez między drzewkami nie pomniejszy
efektu zagajnika. W tym miejscu mogą to być nawet lipy – takie nasze "Unter den Linden".
Oczywiście znacznie większe i przede wszystkim gęściejsze. Patrząc na Rynek z boku –
powiedzmy zachodniego – uzyskamy efekt stopniowania wysokości roślinności. Z tyłu za
ratuszem "zagajnik" z lip, po środku Rynku z boku ratusza linia niższych od lip Klonów
Globosum, by finalnie "zejść" do najniższego poziomu zieleni... małego klombu – dodatkowego
zadośćuczynienia zwolennikom zachowania klombu na Rynku. Jednak jego usytuowanie
i rozmiar byłyby zdecydowanie bardziej korzystne dla funkcjonalności i logistycznej ustawności
Rynku podczas organizowanych na nim imprez. Powinien być usytuowany mniej więcej
w miejscu gdzie do niedawna znajdował się mały klomb z iglakami, który nie prezentował się
zbyt dobrze. Ten nowy powinien być okrągły o średnicy około pięciu, sześciu metrów,
z niewielkim okalającym go granitowym murkiem, takim jakie byłyby wokół rosnących na
rynku drzew, lub nawet nieco wyższy. Wewnątrz tego kręgu usypany by był wypukły kopczyk,
na którym co roku nasadzano by nowy klomb kwiatowy. Na środku kopczyka znajdowałby się
niewielki cokół, na którym ustawiony by był posąg personifikacji naszego miasta – Calisii.
Byłby to piękny ukłon w stronę nieistniejącego już przedwojennego ratusza, na elewacji
którego taki posąg się znajdował. Ów pomnik naszego miasta mógłby być rozpoznawalnym
jego symbolem. Na pewno by nie przebił Syrenki czy Neptuna, ale mógłby być równie
atrakcyjny dla ewentualnych turystów odwiedzających nasze miasto. Wierzę, że kiedyś tacy
będą. Nowy klomb kwiatowy z posągiem Calisii wraz z trójwymiarową fontanną posadzkową
uspokoiłyby tych, którzy twierdzą, że likwidacja klombu sprzed frontu ratusza doprowadziłaby
do "efektu pustki". Po prostu, byśmy tę "pustkę" wypełnili posągiem z małym klombem, nie
pomniejszając możliwości okresowego pozyskiwania większej przestrzeni na kaliskim Rynku.
Symbole starego Kalisza umieszczone w posadzce (nawierzchni).
Tak by inwalidzi mogli się swobodnie poruszać.
Te szare donice z drzewami to paskudztwo, a te szare ławki to na cmentarz!! Nie chcemy
żałoby w Kaliszu. Kto wymyślił żeby drzewa wsadzić do metalowych i do tego brzydkich donic.
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To miejsce wymaga jakiejś ciekawej fontanny, a nie takiego badziewia jak na placu
Kilińskiego. Na profilu Facebook przeczytałam w dyskusji na ten temat o fontannie
chodnikowej, która moim zdaniem świetnie by rozwiązała problem braku miejsca na placu.
Przeczytałam też o uporządkowaniu sprawy ogródków tak aby nie zajmowały środka placu
przed ratuszem. Postulowano aby ustawiać je tylko wzdłuż budynków na Głównym Rynku.
Trawnik, kwiaty, kilka ławek do siedzenia i to wszystko.
Ujednolicone szyldy reklamowe na wzór np. Krakowa, czytelne oznakowanie miejsc
historycznych w stonowanej kolorystyce, zakaz wjazdu samochodów, makieta dawnego
Kalisza, miękka barwa świateł latarni, absolutnie nie LED, zieleń.
Ulice przyległe do Głównego Rynku zamienić w deptaki – tzn. wyrównać chodnik z ulicą,
a także ujednolicić kostkę brukową Głównego Rynku.
Ulice przyległe do Głównego Rynku zamienić w deptaki i wyrównać chodnik z ulicą. Ujednolicić
kostkę brukową Głównym Rynku.
Usunąć kolorowe reklamy, można je wpasować bardziej w klimat Rynku, tak żeby nawiązywały
do starych czasów.
Usunąć zniszczone i popękane płyty – ujednolicić płyty z zastosowaniem co najwyżej dwóch
kolorów (stonowana tonacja).
Nawierzchnia winna by estetyczna, kompatybilna z resztą i czysta.
Uważam, że każda uliczka dochodząca do Głównego Rynku powinna zostać zmieniona na
deptak z dużą ilością zieleni oraz powinny powstać tam punkty wypożyczania rowerów.
Uważam, że postawienie donic z kwiatami i ławkami to strzał w 10!
Użyte materiały najwyższej jakości, charakter placu powinien nawiązywać do historii naszego
miasta. Przy odnowie płyty głównej należy pamiętać, by tego miejsca "nie zabetonować",
swoje miejsce powinny tu mieć: klomb, donice z kwiatami, ławki. Wszystko w odpowiednim
starym stylu, subtelne i eleganckie.
Więcej imprez okolicznościowych żeby ludzie wyszli z domów.
Więcej kolorystycznie.
Więcej kwiatów. Więcej zieleni, a nie przyschłe drzewa w beczkach. Gastronomia tak.
Ulice przyległe do Głównego Rynku zamienić w deptaki – tzn. wyrównać chodnik z ulicą,
a także ujednolicić kostkę brukową Głównego Rynku.
Więcej ławek i miejsca do siedzenia latem. Mniej ogródków, więcej miejsca dla ludzi
niekorzystających z barów. Dodatkowo obszar wyłączony ustawowo i dozwolone picie napojów
typu piwo.
Więcej ławek i zieleni, mniej aut oraz banków.
Więcej zieleni.
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Zestawienie wyników
Więcej zieleni, mniej brudu. Kamienice przy Rynku są poozdabiane kiczowatymi reklamami (np.
Delikatesy u Piotra) – to chyba niedopuszczalne. Można by zachęcić ludzi do ukwiecania okien
i balkonów, a właścicieli lokali do wystawiania skrzynek i donic. Rynek nie powinien pełnić roli
plaży ani boiska – mamy do tego inne miejsca.
Więcej "życia". Po 18.00 nie ma już czego szukać.
Wsadzić drzewa do ziemi, a nie trzymać je w donicach.
Nawiązywać do tradycji (Rynek i jego wygląd na przestrzeni dziejów).
Klomb wygląda teraz jak pastwisko dla krówek.
Wszystko jest ok. Nie słuchajcie opinii starych ludzi, którzy i tak tam nie bywają. Młodzi ludzie
to jest siła! „Stare miasto młode duchem" takie kiedyś mieliście hasło Kalisza?
Wygodna do chodzenia.
Wykonać nawierzchnię gładką, odporną na ujemne zmiany pogody, na utwardzonym podłożu
i odpowiedniej grubości.
Wykonanie nowej, wygodnej nawierzchni (taka jak na ulicy Złotej, wchodząc od strony
Głównego Rynku).
Wymiana całej nawierzchni. Proces rewitalizacji jak najszybciej.
Wymiana płyty (nawierzchni) Głównego Rynku.
Wymienić nawierzchnię – tylko tyle.
Wyrównać kostkę. Poza tym OK.
Wyrównanie chodników.
Wyrównanie nawierzchni.
Wyrównanie powierzchni, więcej ławek i miejsc do przypięcia rowerów.
Wzorem innych większych i podobnych do Kalisza miast, ścisłe centrum należy ożywić, poprzez
zmianę charakterystyki lokali wokół Głównego Rynku. Powinny to być lokale gastronomiczne,
miejsca rozrywkowe i inne o charakterze kulturowym. Należy zachęcić inwestorów do
tworzenia tego typu miejsc w naszym mieście. Plac Św. Stanisława znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie może również zostać wykorzystany jako miejsce odbywania się
koncertów i imprez plenerowych. Doskonale się sprawdza, jak można było zobaczyć podczas
850 rocznicy miasta. Młodzi ludzie oczekują więcej atrakcji.
Wzorujmy się na miastach, gdzie kwitnie życie towarzyskie bez nadmiaru ogródków
gastronomicznych, np. Lublin, Kraków, nawet Ostrów Wlkp. Unikajmy "pstrokacizny", jednolita
nawierzchnia np. kostka granitowa +kwiaty +ławki + fontanna i 2-3 ogródki gastronomiczne.
W związku z pytaniem 7 zamiast klasycznej fontanny można umieścić płaszcz wodny. Główny
Rynek w sezonie letnim powinien być zamknięty dla samochodów od ulicy Grodzkiej do
Narutowicza. Deptak jest świetnym pomysłem.
Za dużo ogródków gastronomicznych.
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Zestawienie wyników
Kwiaty ładne, jak by miały być takie jak są "urocze" to lepiej postawić "kible" i po 5 zł – to
będziecie mieli zysk do podziału.
Fontanna tam gdzie były schody. Może być ta sama tylko wyrównać – zaoszczędzić kasy. Meble
miejskie super pomysł, natomiast osoba, która je projektowała je wraz z drzewkami nie miała
zbyt dobrego pomysłu. Bardzo ładnie wyglądałyby kwiaty kolorowe. Proporcje donicy do drzew
– masakra, takie sterczące kikuty; proponuję dosadzić kwiaty.
Zakaz wprowadzania zwierząt.
Zakaz wprowadzania zwierząt, ponieważ nie ma tam miejsca na zwierzęce odchody.
Z Głównego Rynku powinny zniknąć trzy maszty na flagi oraz słupy ogłoszeniowe, które
zakłócają przestrzeń. Znajdują się w ciągu ulic Śródmiejskiej i Zamkowej.
Założenie "szpilkostrady" jak we Wrocławiu na Głównym Rynku.
Zamiana godzin dostaw towaru do punktów gastronomicznych i sklepów.
Zamknęli Państwo okolicę Głównego Rynku dla ruchu pojazdów, więc dlaczego by nie
wyrównać bądź przenieść "zabytkowych" kocich łbów – kostki w miejsca mniej uczęszczane,
a Główny Rynek przygotować tak aby żaden mieszkaniec miasta i turyści nie mieli problemu
z poruszaniem się po Śródmieściu. Warto byłoby wymienić także mozaikę połamanych płyt koło
Ratusza. Ze zniszczonych kawałków warto stworzyć np. herb lub inną scenkę rodzajową,
ponieważ wokół Ratusza mają Państwo pole do działania. Warto rozmawiać z konserwatorem
zabytków! Im piękniej wygląda Śródmieście tym większa w nim frekwencja! Warto!
Zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinka ulicy Śródmiejskiej od ulicy Narutowicza do
Głównego Rynku, zakaz parkowania samochodów na Głównym Rynku (egzekwowanie tego
zakazu). Wymiana płyt chodnikowych na Głównym Rynku i ulicach przyległych. Pamiętanie
o zieleni na Rynku, aby nie powstała "kamienna pustynia"!
Zamknięcie go dla ruchu kołowego, zakazy są, a samochody i tak wjeżdżają. Mniej banków.
Więcej punktów gastronomicznych i usług dla Kalisza i dla gości.
Zdecydowane nie dla kostki granitowej, ewentualnie w miejscach nie służących do
komunikacji pieszej.
Zdecydowanie fontanna, kwiaty i trawa. Ogródki gastronomiczne do 22. Zakaz ruchu koło
Ratusza dla wszystkich bez wyjątku, nawet dla prezydenta i pracowników Ratusza.
Zegar słoneczny.
Zieleń, deptaki, spójność.
Zlikwidować parking na tyłach ratusza. Postawić ławki na tyłach ratusza (koniecznie!!!)
Zagospodarować teren z tyłu ratusza.
Zmiana płyt chodnikowych na duże i bez dużych przerw między nimi, aby wygodniej się
chodziło. Wyremontowanie (pomalowanie) kamienic.
Zamiast płyt chodnikowych zdecydowanie kostka – cegiełka.
Żadnej nawierzchni typu "Polbruk".
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ogólnomiejskie
wydarzenia
fontanna ogródki
gastronomiczne
funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa

funkcja reprezentacyjna
klomb z trawą i kwiatami
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Mieszkanki i mieszkańcy Głównego Rynku
Zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie
osób, które jako miejsce zamieszkania wskazały Główny Rynek.

1/ Jaką funkcję PRZEDE WSZYSTKIM Pani/Pana zdaniem
powinien spełniać Główny Rynek po modernizacji?
reprezentacyjną

27

37%

rozrywkową (np. koncerty)

22

30%

rekreacyjno-wypoczynkową

20

27%

wystawienniczą (np. wystawy plenerowe)

3

4,5%

targową

1

1,5%

1 3

27

20

22

2/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinny
odbywać się wydarzenia ogólnomiejskie (np. koncerty,
jarmarki, pokazy filmowe, wystawy plenerowe)?
2

zdecydowanie tak

28

65%

raczej tak

10

23%

raczej nie

3

7%

zdecydowanie nie

2

5%

3

10
28

3/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku w sezonie
letnim powinny funkcjonować ogródki gastronomiczne?
zdecydowanie tak

24

56%

raczej tak

13

30%

raczej nie

3

7%

zdecydowanie nie

2

5%

ani tak, ani nie

1

2%

1 2

24

3

13
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4/ Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat klombu na
Głównym Rynku?
Powinny się na nim znajdować trawa i kwiaty.

21

39.53%

W jego miejscu powinna powstać fontanna.

11

33.22%

Powinny się na nim znajdować tylko kwiaty.

9

16.61%

Powinna się na nim znajdować tylko trawa.

1

4.49%

Inne

1

3.65%

11
9
21

11

5/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinna
powstać fontanna?
zdecydowanie tak

17

40%

raczej tak

10

23%

7

16%

zdecydowanie nie

4
5
17

7

raczej nie

5

12%

ani tak, ani nie

4

9%

10
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MOBILNY
PUNKT
KO N S U LTA C Y J N Y
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Główny Rynek

Park Miejski
/Weekend z NGO/
Liczba uczestników:
227
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Zestawienie wyników
1/ Jaką funkcję PRZEDE WSZYSTKIM Pani/Pana zdaniem
powinien spełniać Główny Rynek po modernizacji?
131

36.09%

reprezentacyjną

92

25.34%

rozrywkową (np. koncerty)

91

25.07%

wystawienniczą (np. wystawy plenerowe)

42

11.57%

rekreacyjno-wypoczynkową

targową

7

7

42

131
91

92

1.93%

2/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinny
odbywać się wydarzenia ogólnomiejskie (np. koncerty,
jarmarki, pokazy filmowe, wystawy plenerowe)?
zdecydowanie tak

171

81.82%

raczej tak

26

12.44%

raczej nie

6

2.87%

ani tak, ani nie

4

1.91%

zdecydowanie nie

2

0.96%

24 6
26

171

3/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku w sezonie
letnim powinny funkcjonować ogródki gastronomiczne?
zdecydowanie tak

147

72.77%

raczej tak

42

20.79%

raczej nie

8

3.96%

ani tak, ani nie

3

1.49%

zdecydowanie nie

2

0.99%

23 8
42

147
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4/ Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat klombu na
Głównym Rynku?
Powinny się na nim znajdować trawa i kwiaty.

99

43.61%

W jego miejscu powinna powstać fontanna.

99

43.61%

Powinny się na nim znajdować tylko kwiaty.

21

9.25%

8

3.52%

Powinna się na nim znajdować tylko trawa.

8

21

99

99

5/ Czy Pani/Pana zdaniem na Głównym Rynku powinna
powstać fontanna?
zdecydowanie tak

124

60.49%

raczej tak

49

23.90%

ani tak, ani nie

12

5.85%

zdecydowanie nie

11

5.37%

9

4.39%

raczej nie

9

11
12

124
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/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Bez reklam, fontanna w stylu historycznym, zdecydowanie nie nowym!
Brak banków na rynku.
Chodniki, aby nie potykać się.
Dużo chodników, na których można wypoczywać.
Fontanna
Fontanna
Fontanna chodnikowa.
Fontanna przy ratuszu. – 3x
Fontanna przy ratuszu… nie
Fontanna zamiast klombu!
Jak najmniej pojazdów!!!
Jeszcze kilka donic z kwiatami.
Kawiarnia „wiedeńska”. :)
Kino letnie. :)
Koniecznie pręgierz!
Leżaki na trawniku.
Lubię fontanny.
Malowanie buziek, trampolina.
Miejsce przeznaczone dla lokalnych artystów.
Mniej betonu, więcej kwiatów.
Mniej betonu – więcej kwiatów i zieleni; prawdziwych krzewów a nie badyli!
Mniej brudu.
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Mniej reklam, mniej współczesnej architektury, zachować historyczny charakter starówek.
Mobilizowanie ludzi do aktywności i indywidualnych działań.
Modernizacja (tynkowanie) kamienic!
Modernizacje elewacji kamienic.
Na rynku nie musi być reklama!
Nowe chodniki, które nie zabijają damskich butów!!!
Nowe chodniki; odnowić stare, zaniedbane kamienice.
Nowe chodniki – proste.
Nowe chodniki, stare to tragedia!
Ogródki do 22.00.
Ogródki do godz. 22.00!
Ogródki tylko przy lokalach, wokół klombu ławki.
Ożywić drugą stronę ratusza (tył) + popieram cały dookoła.
Postument zburzony – oddajcie.
Powinno być miejsce do zabawy dla dzieci!
Powinno być więcej targów.
Próżne starania o ożywienie starówki wg obecnych koncepcji.
Przede wszystkim nawierzchnia.
Przejazd ulicami – wolny!
Przejazd wolny.
Przywrócić płotki w ogródkach kawiarnianych!
Przywrócić schody obok ratusza.
Restauracje itp.!! – popieram.
Sklep z pamiątkami Kalisza.
Szachy! Puzzle dla dzieci itp.
Tańsze czynsze dla małych biznesów.
Trochę wody (fontanna) „flora” powinna wyjść z ratusza.
Tylko beton.
Uczynić nawierzchnię przyjazną dla damskich szpilek!! – popieram.
Usunąć dziurawe chodniki.
Więcej atrakcji.
Więcej ławek!
Więcej muzyki, jest za cicho!
Więcej zieleni.
Więcej życia.
Wymienić nawierzchnię na głównym rynku aby była równa!!
Wymienić trotuar!
Wyrzucić wszystkie banki i inne dziwne sklepy ze starówki. W zamian kawiarenki, kluby.
Zachować czystość chodników i ulicy!!!
Zagospodarowanie – meble w lżejszym stylu i pasujące do ogródków i jeśli planowane są
imprezy przed ratuszem, żeby pamiętać o zostawieniu na nie miejsca!!!
Zakaz parkowania samochodów na całym rynku, przez cały tydzień, lata.
Zakaz reklam!
Zdecydowanie nowe chodniki!
Zlikwidować urządzenia od klimatyzacji!
Zrobić renowację budynków zewnątrz i wewnątrz.
Zwiększyć ilość stojaków na rowery!
Z zielenią i muzyką klimatyczną.
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„Czyste koszule” i „brudne skarpety”
Miejsce: Park Miejski, Weekend z NGO.
Czas: 2 czerwca 2016 roku.
Cel: zebranie od dzieci uwag dotyczących Głównego Rynku.
Forma: na kartach w kształcie koszuli dzieci pisały
o pozytywnych elementach przestrzeni Głównego Rynku, na
skarpetach – o negatywnych.

lody ratusz klob* pica sklepy
lody ratusz klomb pizza sklep
Ja lubię ciuchy
roślinki, sport
Latem włączają spryskiwacze. Są tam
organizowane imprezy dla dzieci. Są tam
organizowane rajdy.
Na rynku Kalisz podoba mi się ratusz, imprezy
dla dzieci
Na rynku mi się podoba miła atmosfera
ratusz klomb i sklepy
roślinki
Podoba mi się: ratusz, drzewka, trawa.

Klomb
Znikiecie betonuw brak fontan (zamało miesca
na kocerty)
zniknięcie betonki brak fontanny zamało
miejsca nakoncerty
Nie lubię warzyw.
Nie lubie, warzyw Butów, owoców,
Krzywe chodniki, mało imprez
okolicznościowych i festynów dla dzieci

lody kwatki

rośliny

*pisownia oryginalna

Na rynku mi się nie podoba to, że najwięcej

Jest gorąco latem. Krzywe chodniki
ludzi kupuje i marnuje pieniądze na alkohole,
papierosy, itp.
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W A R S Z TAT

38

Warsztat
Miejsce: Bar „Delicje”, ul. Św. Stanisława 2.
Czas: 14 czerwca 2016 r., g. 17.30.
Ilość uczestników: 20 osób.
Cel: zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących
modernizacji płyty Głównego Rynku.
Forma: ze względu na małą ilość uczestników zrezygnowano
z podziału na oddzielne grupy robocze i przeprowadzono
dyskusję wspólną z uczestnikami spotkania.
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Zbiorcze zestawienie wypowiedzi uczestników warsztatu.
Lp.

Zgłaszający

Uwagi, opinie i propozycje

1

Monika Kasprzyk
Rada Osiedla Śródmieście I

Czy kostka nie mogłaby być taka sama jak jest od Mostu
Kamiennego do Rogatki? Tam jest taka kostka, że nawet
panie w szpilkach mogą iść i się nic nie dzieje. Jest tak
ładnie położona, a nie to co na Głównym Rynku.

2

Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Ale to wszystko będzie równe, tak? Tak żeby osoba
chodząca w szpilkach, na wózku inwalidzkim mogła
swobodnie się przez ten teren przemieszczać.

3

Krystyna Krzyżan
Belle Epoque

Jak chcemy zrobić deptak to powinniśmy mieć wszędzie
równo. Jak wjeżdżamy deptakiem to powinien być równy
poziom pod Ratuszem. Nie powinno być uskoków (…)

4

Krystyna Krzyżan
Belle Epoque

Kto tu pod ten Ratusz nam przyjdzie jak nie zrobimy placu
(…) Każdy mówi tak: śmierdzi, bo przecież kanalizacji nie
mamy, no i bruk, gdzie się nie da przejść za nic na
świecie. Żadne kwiatki, żadne klomby, nic nam tu nie
pomoże, jeżeli nie zrobimy pięknej płyty, po której
przejdzie każda kobieta, po której przejedzie wózek
inwalidzki, gdzie będziemy mogli z uśmiechem przejść
z jednego końca na drugi. Także my możemy
samochodami nie wjeżdżać, my sobie damy radę jakoś,
ale naprawdę zróbcie żeby ta estetyka pachniała od
podstaw, żeby ta kanalizacja była zrobiona i żeby ten bruk
był ujęty.

5

Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Jak jest rozwiązana kwestia ogrzewania? To jest bardzo
ważne i cały czas nad nami wisi, prawda? Czy nie będzie
ryzyko takie, że dojdzie nowa sieć? (…) Ale przecież my
się też szykujemy do wymiany, prawda? Że do 2020 roku
mamy zrezygnować kompletnie z ogrzewania piecowego
i co w takim wypadku?

6

Krzysztof Pietrzak
Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości

Jest prośba żeby w tym raporcie, który Państwo zrobili
również znalazła się także informacja na temat
przeprowadzonych prac archeologicznych. (…) Bym
prosił aby jakaś wzmianka w tych konsultacjach była,
że znaleziono np. jakieś relikty w tym i w tym rejonie i te
prace archeologiczne będą przeprowadzane wtedy
i wtedy. (…) To jest bardzo ważna informacja dla
przebiegu prac, które tam mają nastąpić niedługo.

7

Barbara Galuba
PTTK Kaliski Oddział

Przechodziłam i widziałam te metalowe donice z małym
drzewkiem, te ławeczki ze śmietnikiem - nie podoba mi
się. Moja wizja i większości przewodników, mówią: zrobić
na tym Rynku piękną fontannę, taką naprawdę
sympatyczną, ławeczkę - może być Asnyk, Konopnicka,
Dąbrowska, Władysław Kościelniak. Ławeczka
turystyczna, fontanna i mamy rozwiązania.

8

Wioletta Olkiewicz
ADMAT

Wspaniałym pomysłem są ławki, które jak pokazuje życie,
rzeczywiście się przydały.
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9

Monika Kasprzyk
Rada Osiedla Śródmieście I

(Ławki) tylko, że z przodu, a z tyłu magistratu nie ma, jest
tylko jedna. To jest wstyd.

10

Wioletta Olkiewicz
ADMAT

A stojaki na rowery będą? Stojaków jest na pewno za
mało.

11

Judyta Dymkowska
Antyki i Dzieła Sztuki

Otoczenie Ratusza i Główny Rynek wygląda tak jak
wygląda, czyli z każdym rokiem gorzej. To jest historia
i trzeba wracać do historii, nie wymyślać jakichś
unowocześnień, tylko trzeba wracać do historii. A jaka
jest historia? Jak wyglądał Rynek przed laty? Wystarczy
popatrzeć na dokumentalne zdjęcia, których jest
mnóstwo, na widokówki. Był piękny, przyciągał,
wizytówką był przepiękny klomb, który wspominają
wszyscy ci, którzy mieszkali w Kaliszu, którzy nie
mieszkają w Kaliszu, którzy przybywają do Kalisza
i wydaje mi się, że to jest najprostsze. Silimy się na
jakieś unowocześnienia, na jakieś nowoczesne
koncepcje. Stary rynek powinien być starym rynkiem.
Każde miasto ma swoją wizytówkę. Każde miasto jest
inne. Każde miasto ma to serce, którym jest akurat
w przypadku Kalisza Główny Rynek i tym się powinniśmy
szczycić. Wracajmy do starych widokówek, do starych
zdjęć, popatrzmy jak to pięknie wyglądało i wróćmy.
Zróbmy ten przepiękny klomb, obok niech będą te ławki,
bo jak jest klomb, to jest na co popatrzeć, prawda? Teraz
na co my patrzymy? Na te rachityczne drzewa, na te
pudła, w których są jakieś kwiatki, które się zapadły
i właściwie tam nie ma nic. Jest to po prostu wstyd.

12

Judyta Dymkowska
Antyki i Dzieła Sztuki

A kto zrobił i wymyślił herb w miejscu gdzie się
zatrzymują samochody? (…) Trzeba było zrobić przy
Ratuszu, a nie tam.

13

Judyta Dymkowska
Antyki i Dzieła Sztuki

Jak my tutaj cały czas wyrzucamy ruch ze Starego
Miasta, to nie będzie tu ludzi. Popołudniami tu nie ma
ludzi, jest lato i proszę zobaczyć ile jest na Rynku ludzi.
Bo po co oni mają tu przychodzić? Wyobraźmy sobie, że
likwidujemy w momencie wszystkie ogródki i zobaczycie
Państwo co zostanie. Miasta, już małe miasteczka
nawet, potrafiły upiększyć się dzięki kwiatom, a co
zrobiono w Kaliszu? W tym roku to już jest tragedia,
naprawdę tragedia. To wstyd, że najstarsze miasto
w Polsce ma taką wizytówkę.

14

Kalina Michocka
Kaliska Inicjatywa Miejska

Jedyne na czym śródmieścia, w miastach takich jak
nasze, mogą wygrać z supermarketami, to właśnie na
tym, żeby stworzyć dokładnie taką przestrzeń jaka
istniała, zanim jeszcze nie mieliśmy tyle samochodów
w mieście. Po prostu przestrzeń od tych samochodów
wolną. Trzeba stworzyć miejsca dogodne do parkowania
dla tych samochodów. Śródmieście musi być dostępne
dla pieszych. Im bardziej dostępne dla osób, które mają
trudności z poruszaniem się, tym więcej ludzi będzie tutaj
przychodzić. Jeżeli po wielkopowierzchniowych sklepach
handlowych ludzie są w stanie kilkaset metrów
przechodzić z jednego do drugiego sklepu, tak samo
mogą funkcjonować tłumne śródmieścia, z uczęszczaną
bardzo gęsto gastronomią, punktami handlowymi,
rozrywkowymi i wszelakimi.
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15

Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Bezwzględnie możliwość dojechania do domów powinni
mieć mieszkańcy. Jeżeli chodzi o właścicieli sklepów, to
uważam, że powinny być godziny, w których oni sobie
mogą dowieźć towar. Doświadczenia wszystkich
europejskich miast wskazują – tam gdzie są samochody
na starych miastach, tam te stare miasta zamierają.(…)
Na pewno musi być to rozwiązane w taki sposób, żeby
ludzie, którzy chcą chodzić po Starówce mieli wygodnie
do niej jak najbliżej dojechać. Powinny być dookoła
Starówki parkingi buforowe, a dalej już na Starówce się
spaceruje. Im mniej samochodów, tym moim zdaniem
lepiej.

16

Wioletta Olkiewicz
ADMAT

Jeśli nie będzie gdzie zaparkować w ogóle w Kaliszu, to
panie w sklepie siedzą i wyglądają przez okno. Cały
handel na tej ulicy, gdzie zrobiliście teraz te piękne kwiatki
i ławeczki są puściutkie sklepy.

17

Maciej Błachowicz
Kaliska Inicjatywa Miejska

Ja mam taką propozycję żeby rzeczywiście zrobić
eksperyment i otworzyć dla samochodów Rynek (…)
Wtedy państwo zobaczycie, że Rynek opustoszeje
zupełnie.

18

Krzysztof Majchrzak
Rada Osiedla Śródmieście I

A ja jestem za tym żeby zamknąć Zamkową jeszcze
i Kanonicką (…) Od jakiegoś czasu jestem święcie
przekonany, że wyjdzie nam na dobre jako mieszkańcom
Śródmieścia i około Rynku jeżeli zamkniemy w ogóle
wszystkie ulice dojazdowe do Rynku. Po pierwsze
kwestie zanieczyszczenia, estetyki, po drugie te ulice jak
Zamkowa, Śródmiejska do niedawna, są wykorzystywane
nawet przez samochody ciężarowe do parkowania. (…)
Wystarczy się przejść naokoło Rynku, jest kilkanaście
podwórek, które są zapleczem dla kamienic
mieszczących się przy głównych ulicach. Można tam
zaparkować samochody, nie stanowi to problemu. Druga
sprawa to (...) substancja podziemna, ilość rur gazowych,
wodnych, starych kolektorów. Jest kwestia zbudowania
dwóch, trzech parkingów buforowych, np. w okolicy
Jezuitów (…) można tam nawet parking piętrowy
wybudować i stamtąd jest 5 minut do Śródmieścia.

19

Magdalena Bucewicz
Stoisko kwiatowe

My byśmy chcieli poruszyć temat kwiaciarek koło
Ratusza, bo wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy do
końca co. Chcielibyśmy porozmawiać z Państwem na
temat, co mają zamiar co do kwiatów, naszych punktów,
zmiany naszego wyglądu. (…) Na razie chodzi nam tylko
o lokalizację, czy my zostaniemy.

20

Krzysztof Pietrzak
Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości

Odnośnie jeszcze tych reliktów archeologicznych.
Przypuśćmy, archeolodzy wchodzą, robią piękne badania,
wykopują coś. Pytanie: czy to warto zasypać, czy ukazać
to wszystko? (…) Czy mieszkańcy są za tym żeby
np. wzorem Krakowa stworzyć piękne muzeum
podziemne?

21

Krzysztof Pietrzak
Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości

Tutaj jest pani z KIMu, proponuję (…) tę ankietę także
włączyć do Państwa konsultacji.
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22

Krzysztof Majchrzak
Rada Osiedla Śródmieście I

Ten Rynek nie jest na tyle duży żeby go
zagospodarowywać klockami tego typu. Gdyby te donice
były o połowę mniejsze, a roślinność bardziej bujna (…)
Drugi problem, który chciałem zgłosić (…) Mamy
w Kaliszu, w Śródmieściu, w obszarze zdegradowanym,
śmierdzący problem – jeden kibel miejski. Co z tym
Miasto zrobi?

23

Anna Lisewska
Stoisko kwiatowo
– upominkowe

Bardzo mnie urzekło miasto we Francji, Nancy, gdzie cała
powierzchnia rynku jest wyłożona równą płytą (…)
Faktycznie te toalety, wszędzie dzieje się w tych miastach
większych, takie toalety – same otwierają się drzwi, same
się sprzątają, zamykają (…) Nie ma żadnych punktów
turystycznych. Sama gastronomia niczego nie rozwiąże
(…).

24

Anna Lisewska
Stoisko kwiatowo
– upominkowe

Koło wejścia do Restauracji Ratuszowej, tam jest
fragment pompy. Nie wiem jakie znaczenie ta pompa
miała, ale ona jest osobliwa. Może w tym miejscu
fontanna albo mogłoby tam być źródełko wody.

25

Krzysztof Pietrzak
Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości

Zanim przystąpi ktokolwiek do projektowania tego placu,
trzeba wywołać dyskusję o parkowaniu. Jeśli Miasto nam
nie zagwarantuje pewnych założeń, działań, nie mówmy
o tym co tu będzie robione (…) Trzeba rozwiązać
kompleksowo całe Śródmieście, nie tylko fragment (…)
Dyskusja na temat ogrzewania, ocieplenie budynków
i transport, powiedzmy komunikacja. Ludzie muszą się
wypowiedzieć.

26

Barbara Galuba
PTTK Kaliski Oddział

Też podróżowałam po Europie i tam w podwórkach są
kawiarenki, kwiaty, ogródeczki, można posiedzieć. Czy
nie można wykorzystywać naszych podwórek wokół
Głównego Rynku?

27

Krzysztof Majchrzak
Rada Osiedla Śródmieście I

Nadzorować właścicieli psów. Wprowadźmy
odpowiedzialność za to, jeśli ktoś brudzi na moim
chodniku.

28

Krzysztof Majchrzak
Rada Osiedla Śródmieście I

Żeby przejść się po naszych podwórkach i zobaczyć co
można zrobić.
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INNE
UWAGI

44

Stanowisko kupców prowadzących działalność w kramach kwiatowoupominkowych w północno-wschodniej części Głównego Rynku.

45

46

S TA N O W I S KO
P R E Z Y D E N TA

47

Zbiorcze zestawienie odpowiedzi Prezydenta Miasta Kalisza na
uwagi i propozycje mieszkańców mieszczących się w zakresie
negocjowalnym niniejszych konsultacji społecznych.
Lp.

Zagadnienie

1

Przede wszystkim funkcja
reprezentacyjna.

2

Przede wszystkim funkcja
rekreacyjno-wypoczynkowa.

Stanowisko Prezydenta Miasta Kalisza
Uwaga uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie zwiększenie reprezentacyjności
Głównego Rynku.
Uwaga uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie takie rozplanowanie Głównego
Rynku, aby mógł spełniać funkcje rekreacyjno-wypoczynkową.
Uwaga uwzględniona.

3

Powinny odbywać się
wydarzenia ogólnomiejskie.

4

Powinny funkcjonować ogródki
gastronomiczne.

5

Na klombie powinny znajdować
się trawa i kwiaty.

Wyjaśnienie.

W miejscu klombu powinna
powstać fontanna.

Wyjaśnienie.

6

7

8

9

Powinna powstać fontanna.
Nawierzchnia trwała (nie
lastrico).
Nawierzchnia z materiałów
naturalnych.

Projekt przewidywał będzie takie rozplanowanie Głównego
Rynku, aby mogły się na nim odbywać wydarzenia
ogólnomiejskie.
Uwaga uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie wyznaczenie miejsc do
organizowania letnich ogródków gastronomicznych.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne.
Uwaga uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne.
Uwaga uwzględniona.

10

Szpilkostrada.

11

Duże płyty dwu – trzy barwne
ułożone w kształt herbu miasta.

12

Gładkie płyty granitowe
w dwóch kolorach.

13

Kostki na obszarze całego
Rynku ułożyć w kształt
np. mapy Ptolemeusza
z zaznaczoną Calisią.

Projekt przewidywał będzie zastosowanie nawierzchni gładkich,
wygodnych dla osób poruszających się na szpilkach.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
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14

Kostki na obszarze całego
Rynku ułożyć w kształt
np. mapy Ptolemeusza
z zaznaczoną Calisią.

Wyjaśnienie.

15

Jednolita kolorystycznie
nawierzchnia.

Uwaga uwzględniona.

16

Kostka granitowa wokół
Ratusza. Nawierzchnia
wykonana z dużych,
kwadratowych płyt.

17

Nawierzchnia estetyczna,
jednolita, antypoślizgowa.

Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona.

18

Zlikwidować wszystkie
krawężniki; nawierzchnia
powinna zostać zrównana
w ciągach dochodzących
do Głównego Rynku.

19

Płyta Rynku kolorystycznie
dobrana do wystroju Ratusza.

20

Kamienne płyty i kostka, które
zdemontowano w latach 70. XX
wieku.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach.

Projekt przewidywał będzie gładkie materiały kamienne.

Projekt przewidywał będzie gładkie materiały kamienne.

Projekt przewidywał będzie równą nawierzchnię, bez
krawężników.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach.
Uwaga nieuwzględniona.
Wspomniane materiały w części zostały wykorzystane na
innych terenach miasta. Ponadto ze względu na ich stan
techniczny oraz parametry nie będą spełniać wymogów
estetycznych i użytkowych.
Wyjaśnienie.

21

Ścieżki rowerowe.

22

Płyty takie jak na ul. Chopina
(lub większe).

Ruch rowerowy na Głównym Rynku będzie dopuszczony na
zasadach ogólnych.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach.
Uwaga uwzględniona.

23

Ujednolicona kostka brukowa.

Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach – w tym płyty oraz kostka cięta.
Uwaga uwzględniona.

24

Jasnoszare płyty granitowe.

25

Symbole Kalisza umieszczone
w nawierzchni.

Wyjaśnienie.

Wymiana połamanych płyt.
Ze zniszczonych kawałków
stworzyć np. herb lub inną
scenkę rodzajową.

Wyjaśnienie.

26

Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach – w tym płyty oraz kostka cięta.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

49

Wyjaśnienie.
27

Kostka – cegiełka.

Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach – w tym płyty oraz kostka cięta.
Uwaga uwzględniona.

28

Bez nawierzchni typu "Polbruk".

29

Przywrócenie tzw. „betonki”.

30

31

32

Kostka taka sama jak jest od
Mostu Kamiennego do Rogatki.
Modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej.

Przyłączenie sieci
ciepłowniczej.

Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach – w tym płyty oraz kostka cięta.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt nie będzie przewidywał odtworzenia „betonki”.
Wyjaśnienie.
Projekt przewidywał będzie materiały kamienne w maksymalnie
dwóch odcieniach – w tym płyty oraz kostka cięta.
Wyjaśnienie.
Na etapie projektowym nastąpią uzgodnienia z zarządcą sieci,
który określi potrzebne prace modernizacyjne.
Wyjaśnienie.
Na etapie projektowym nastąpią uzgodnienia z zarządcą sieci,
który określi potrzebne prace modernizacyjne.
Wyjaśnienie.

33

Wzięcie pod uwagę wyników
prac archeologicznych.

34

Fontanna podświetlana.

35

Ani kwiatów, ani trawy, ani
fontanny.

36

Połączenie fontanny z trawą.

37

38

39

40

41

Fontanna z kwiatami i trawą.

Fontanna posadzkowa.

Fontanna multimedialna.

Kwestie wykorzystania ewentualnych elementów odkrytych
podczas prowadzenia badań archeologicznych będą
rozpatrzone na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga nieuwzględniona.
Wszystkie te elementy spotkały się z powszechną aprobatą
wielu osób biorących udział w konsultacjach.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Fontanna w miejscu byłej
betonki.

Wyjaśnienie.

W jednym rzędzie około pięć
fontann o różnej częstotliwości.

Wyjaśnienie.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
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Uwaga nieuwzględniona.

42

Dwa klomby można
umiejscowić wzdłuż drzew
znajdujących się po bokach
Ratusza.
Klomb (w innej, zmniejszonej
formie), a przy okazji zieleń
dostępna dla mieszkańców.

Wyjaśnienie.

43

W tych miejscach wyznaczone są ogródki gastronomiczne.
Ponadto w okresie letnim pod drzewami sadzone są kwiaty.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga nieuwzględniona.

44

Trawa, klomb – otoczone przez
barierki.

Dotychczasowe obserwacje wskazują, iż likwidacja barierki na
klombie przyczyniła się do oddania tej przestrzeni
mieszkańcom, którzy ją w różnorodny sposób użytkują.
Uwaga nieuwzględniona.

45

Murek z ławkami wokół klombu.

Dotychczasowe obserwacje wskazują, iż likwidacja barierki na
klombie przyczyniła się do oddania tej przestrzeni
mieszkańcom, którzy ją w różnorodny sposób użytkują.
Uwaga nieuwzględniona.

46

Klomb z tyłu Ratusza.

47

Powiększenie klombu.

W tym miejscu wyznaczone są ogródki gastronomiczne.
Ponadto w okresie letnim pod drzewami sadzone są kwiaty.
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt nie będzie przewidywał powiększenia klombu.
Uwaga nieuwzględniona.

48

Kwiaty i ogrodzenie oraz iglaki,
jak było wcześniej.

49

Klomb w nowym kształcie
z fontanną w jego środku
i możliwością dojścia do niej.

50

Trawnik nieogrodzony
w miejsce klombu.

Dotychczasowe obserwacje wskazują, iż likwidacja barierki na
klombie przyczyniła się do oddania tej przestrzeni
mieszkańcom, którzy ją w różnorodny sposób użytkują.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
W takiej postaci obecnie funkcjonuje klomb. Decyzja o jej
utrzymaniu podjęta będzie na etapie projektowym.
Uwaga nieuwzględniona.

51

Kwiaty na całej powierzchni
klombu.

Wyniki ankiet niniejszych konsultacji wskazują, iż większość
mieszkańców opowiada się za połączeniem na klombie trawy
z kwiatami.
Uwaga nieuwzględniona.

52

Figura Flory na trawniku
z kwiatami.

53

Uregulowanie działalności
ogródków gastronomicznych –
parasole w jednym ustalonym
kolorze (bez nadruków
reklamowych).

Figura Flory znajduje się na dziedzińcu ratusza i nie jest
wskazane jej przenoszenie. Ponadto jedna kopia tej rzeźby
znajduje się w Parku Miejskim.
Wyjaśnienie.
Plastyk Miejski w tym roku opracował wytyczne dot. estetyki
ogródków gastronomicznych, w których znajduje się zapis
o jednolitych parasolach w stonowanych kolorach,
pozbawionych reklam, z dopuszczonym logo sponsora na
lambrekinie (elemencie zwisającym). Zasady te obowiązują
podczas zawiązywania przez Miasto umów z restauratorami na
dzierżawę ogródka.

51

Uwaga nieuwzględniona.
54

Ogródki gastronomiczne tylko
na bocznych uliczkach.

55

Ogródki gastronomiczne
powinny zmienić parasole na
kolorowe.

56

Podesty z delikatnymi płotkami,
kwiatami.

Wyniki ankiet niniejszych konsultacji wskazują, iż większość
mieszkańców opowiada się za ogródkami gastronomicznymi na
płycie Głównego Rynku.
Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z wytycznymi Plastyka Miejskiego parasole powinny
być jednolitych, jasnych barwach współgrających z zabytkowym
otoczeniem.
Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z wytycznymi Plastyka Miejskiego ogrodzenie
ogródków gastronomicznych wykonane może być za pomocą
donic z kwiatami.
Wyjaśnienie.

57

Ogródki do godz. 22.00.

Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy godziny otwarcia
ogródków są następujące: niedziela – czwartek – od godziny
10ºº do godziny 23ºº, piątek i sobota – od godziny 10ºº do
godziny 24ºº. Dzierżawca jednakże zobowiązany jest do
zachowania ciszy nocnej, obowiązującej po godzinie 22oo.
Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.

58

Parking.

Wyjaśnienie.

59

Część zagospodarowana dla
ludzi starszych (miejsce do gry,
stoły szachowe, miejsca
zacienione), część dla ludzi
z dziećmi (trawa, piaskownica,
ławeczki, dmuchany zamek)
i część dla ludzi z pasjami,
np. większy parking dla
rowerzystów w jednym miejscu
oraz parking dla
motocyklistów).

60

Mały „amfiteatr” lub wydzielona
przestrzeń na scenę.

Wyjaśnienie.

61

Mini plac zabaw.

Propozycje rozpatrzone będą na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

62

Zlikwidować budki z kwiatami.

63

Makieta dawnego Kalisza.

Podczas niniejszych konsultacji zgłoszony został wniosek przez
właścicieli budek z kwiatami i pamiątkami, aby nie likwidować
ich miejsca działalności. Zaproponowali oni modernizację
kiosków. W związku z potrzebą przeprowadzenia dalszych
uzgodnień na tym etapie kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

52

64

65

66

Obszar wyłączony ustawowo
i dozwolone picie napojów typu
piwo.
Ławka turystyczna
(pomnikowa).
Punkty wypożyczania rowerów.

Wyjaśnienie.
Ze względu na zachowanie porządku na terenie Głównego
Rynku spożywanie napojów alkoholowych dozwolone jest
w lokalach i ogródkach gastronomicznych.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga uwzględniona.

67

Więcej muzyki.

Wyniki ankiet niniejszych konsultacji wskazują, iż większość
mieszkańców opowiada się za organizowaniem na płycie
Głównego Rynku wydarzeń ogólnomiejskich, w tym koncertów.

68

Miejsce przeznaczone dla
lokalnych artystów.

Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

69

Więcej targów.

70

Dostawienie dwóch – trzech
ławek z tyłu Ratusza.

Jak wskazują wyniki przeprowadzonej w niniejszych
konsultacjach ankiety, funkcja targowa Głównego Rynku nie
spotkała się z dużą aprobatą mieszkańców. Ponadto
przestrzenią, która może spełniać tą funkcję jest skwer
Rozmarek, gdzie od dwóch lat organizowany jest targ antyków
i rękodzieła.
Uwaga częściowo uwzględniona.
Obecnie z tyłu ratusza znajduje się jedna ławka. Dostawiona
jednakże zostanie jeszcze jedna.
Wyjaśnienie.

71

Mniej samochodów.

72

Więcej ławek.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

73

Estetyczne stragany
z lokalnymi produktami.

74

Toaleta na Rynku.

75

Wystarczająca ilość koszy na
śmieci.

76

Brak stolików przy ławkach.

Jak wskazują wyniki przeprowadzonej w niniejszych
konsultacjach ankiety, funkcja targowa Głównego Rynku nie
spotkała się z dużą aprobatą mieszkańców. Ponadto
przestrzenią, która może spełniać tą funkcję jest skwer
Rozmarek, gdzie od dwóch lat organizowany jest targ antyków
i rękodzieła.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Na płycie Głównego Rynku ustawionych jest obecnie 26 koszy
na śmieci.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
53

Wyjaśnienie.

77

Zakaz parkowania
samochodów.

78

Z przodu Ratusza miejsce na
festyny.

79

Pomnik pokazujący, iż jesteśmy
najstarszym miastem w Polsce.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.
Wyjaśnienie.
Przestrzeń ta już obecnie jest wykorzystywana na różnego
rodzaju wydarzenia ogólnomiejskie.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

80

Ruch kołowy do 20 km/h.

81

Krany z wodą połączone
z hydrantami.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

82

Donice z palmami.

83

Doniczki ozdobione, np
plecionką.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

84

Drzewa posadzone w ziemi.

85

Mała rzeźba gramofonu
z informacją, że Filharmonia
Kaliska zdobyła nagrodę
Grammy.

86

Zegar słoneczny.

Na Głównym Rynku posadzone są lipy wokół ratusza. Drzewa
w donicach stanowią jedynie ich czasowe uzupełnienie.
Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Wyjaśnienie.
Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Wyjaśnienie.

87

Zwiększenie miejsc
parkingowych.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.
Wyjaśnienie.

88

Miejsca siedzące (ławki,
krzesełka) posiadające wysoko
umiejscowione siedzisko
z oparciami pod ręce.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

54

Wyjaśnienie.
89

Zakaz wjazdu dla ciężkich
pojazdów.

90

Ładne oświetlenie.

91

Meble miejskie wykonane
z granitu ciemnego, lub innego
rodzaju ciemnego kamienia.
Ławki drewniane z oparciem,
na podstawie kamiennej.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata
2008–2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu
na lata 2008–2013 Główny Rynek jest przestrzenią ruchu
pieszego, pozbawioną miejsc postojowych z zachowaniem
dojazdu do posesji.
Uwaga uwzględniona.
Projekt uwzględniał będzie wymianę latarni.
Uwaga nieuwzględniona.
Meble wykonane z kamienia stanowić będą zbyt duże
usztywnienie przestrzeni ze względu na trudność w ich
przestawianiu.
Wyjaśnienie.

92

Wymiana drzew na Rynku na
klony Globosum.
Po drugiej stronie Ratusza
zagajnik z drzew zajmujący całą
szerokość przestrzeni.

Wyjaśnienie.

93

Czytelne oznakowanie miejsc
historycznych w stonowanej
kolorystyce.

Wyjaśnienie.

94

95

Miękka barwa świateł latarni,
nie LED.

Wyjaśnienie.

Drzewa rosnące wokół Ratusza podlegają ochronie i nadzorowi
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego ich wymiana
będzie wymagała zgody wspomnianego urzędu.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.
Uwaga nieuwzględniona.

96

Zakaz wprowadzania zwierząt.
Usunięcie trzech masztów na
flagi oraz słupów
ogłoszeniowych.

Wyjaśnienie.

97

Wyjaśnienie.

98

Zamiana godzin dostaw towaru
do punktów gastronomicznych
i sklepów.

Przestrzeń publiczna jest dla wszystkich, również dla zwierząt
i ich opiekunów. Odrębną kwestią jest przestrzeganie porządku.

Propozycja rozpatrzona będzie na etapie projektowym.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracowuje nowe zasady
organizacji ruchu w rejonie Głównego Rynku.

Pozostałe uwagi i propozycje mieszkańców zebrane podczas
konsultacji społecznych, wykraczające poza zakres negocjowalny
konsultacji, nie zostały więc uwzględnione w powyższym zestawieniu.

AKCEPTUJĘ
z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/
Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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