Zatwierdzam
20.04.2016 r.
Prezydent Miasta Kalisza
/-/
Grzegorz Sapiński

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

Organizator konsultacji: Urząd Miejski w Kaliszu
Biuro Rewitalizacji
Kierownik: Izabela Grześkiewicz
Koordynator konsultacji: Krzysztof Ziental
Współpraca: Joanna Czajczyńska (BPIM),
Arleta Matyaszczyk (WRI)
Czas i miejsce: Kalisz, marzec 2016

Tryb: Zarządzenie Nr 140/2016 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących planowanej
przebudowy skweru z fontanną przy placu Jana Kilińskiego
oraz Plant Miejskich w Kaliszu.
Charakter: ogólnomiejski.
Czas: 16–30 marca 2016 r.
Przedmiot: planowana przebudowa skweru z fontanną przy
placu Jana Kilińskiego oraz Plant Miejskich w Kaliszu.
Cel: zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących
przedmiotu konsultacji.
Forma:
1/ Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione
w ankiecie /elektroniczna i papierowa/.
2/ Spotkanie robocze /17 marca/ dotyczące przebudowy
skweru z fontanną przy placu Kilińskiego – warsztaty dla
reprezentatywnych grup mieszkańców zainteresowanych
tematyką konsultacji połączone ze specjalistycznymi
prezentacjami i dyskusją.
3/ Spacer badawczy /19 marca/ dotyczący przebudowy Plant
Miejskich – zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców
podczas wspólnego przejścia Plantami Miejskimi.
Zakres negocjowalny konsultacji: zagadnienia związane
z planowaną przebudową skweru z fontanną przy placu
Jana Kilińskiego oraz Plant Miejskich w Kaliszu.
Realizator: Urząd Miejski w Kaliszu, Biuro Rewitalizacji.
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Statystyka i metryczka
Liczba wypełnionych ankiet:
Wersja papierowa:
Urna w Ratuszu: 30
Urna w Biurze Obsługi Interesanta: 19
PODSUMA: 49
Wersja elektroniczna:
113
SUMA: 162
WIEK
26–39 lat
71
40–65 lat
56
19–25 lat
13
do 18 lat
5
Powyżej 65 lat 7

46.71 %
36.84 %
8.55 %
3.29 %
4.61 %

Mężczyzna
Kobieta

PŁEĆ
84
68

55.26 %
44.74 %

7 5
13
68

71
84
56

WYKSZTAŁCENIE
Wyższe
114
75.00
Średnie
26
17.11
Zawodowe
8
5.26
Podstawowe
4
2.63

%
%
%
%

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
inny teren miasta Kalisza
101
66.45 %
Starówka
41
26.97 %
poza miastem Kalisz
10
6.58 %
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10
26
41

114

101
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SKWER Z FONTANNĄ
PRZY PL. KILIŃSKIEGO

10

Zestawienie wyników
1/ Jaka funkcja zdaniem Pani/Pana powinna dominować
na skwerze po przebudowie?
reprezentacyjno-wypoczynkowa

113

69.75%

reprezentacyjna

19

11.74%

wypoczynkowa

17

10.49%

nie mam zdania

10

6.17%

3

1.85%

3 10
17

inna

19

113

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Jest to jedno z wejść do Parku Miejskiego i mogłoby tu być połączone kilka funkcji i kilka
sztuk. Jest to miejsce, gdzie zawsze będzie dużo mieszkańców, ale również przyjezdnych
z okolic miasta, a także pielgrzymów. Szkoda wydawać pieniądze na mało znaczące projekty,
gdyż skąpy dwa razy traci. Można pokazać tu w rzeźbach różne emocje ludzi, charaktery,
działania itp. Ciekawie gdyby to był jeden rzeźbiarz, dość znany w Polsce, który niekoniecznie
zrobi to w rok, ale może robić przez i 20 lat, dokładając coś nowego, ale byłoby to w ramach
jakiejś jednej wizji. To działanie byłoby pewnie głośne na kraj, a może i na świat, gdyby było
oryginalne…
oraz przyjazna codzienności :)
Rekreacyjna.

2/ Jeśli Pani/Pana zdaniem na skwerze powinna
dominować funkcja wypoczynkowa lub reprezentacyjnowypoczynkowa, to jakie Pani/Pana zdaniem elementy
powinny pojawić się na skwerze?
ławki

109

37.20%

miejsca postojowe dla rowerów

95

32.42%

leżanki/szezlongi

34

11.60%

leżaki mobilne do swobodnego ustawienia

24

8.19%

krzesła mobilne do swobodnego ustawienia

19

6.49%

inne

12

4.10%

0

0%

nie mam zdania

12

19
24

109
34

95
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Zestawienie wyników
2/ Jeśli Pani/Pana zdaniem na skwerze powinna
dominować funkcja wypoczynkowa lub reprezentacyjnowypoczynkowa, to jakie Pani/Pana zdaniem elementy
powinny pojawić się na skwerze?
/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Coś w rodzaju trasy, która byłaby dziełem jedynym w swoim rodzaju. Leżaki nie pasują po
prostu w tym miejscu, mimo że mogą się wydawać dla ludzi, ale świadczyłyby
o prowincjonalizmie. 100-lecie szkoły muzycznej nie jest niczym niezwykłym (mimo mojego
przywiązania do tej szkoły).
dużo zieleni, fontanna
kosze do koszykówki
pomnik legionistów
stoliki do grania w szachy
Stacjonarne ławki. Mobilne krzesła czy leżaki spowodują chaos.
Stanowiska do grania w szachy, pompka dla rowerów.
śmietniki
Większy przystanek, który chroni przed deszczem i słońcem (latem na placu jest bardzo gorąco
i nie ma się gdzie schować czekając na autobus).

3/ Czy Pani/Pana zdaniem na skwerze powinien zostać
upamiętniony fakt zbliżającego się 100-lecia pobliskiej
szkoły muzycznej?
raczej tak

56

34.57%

zdecydowanie tak

44

27.16%

ani tak ani nie

31

19.13%

raczej nie

27

16.67%

4

2.47%

zdecydowanie nie

4
27
56

31

44
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Zestawienie wyników
4/ Jeśli TAK, to w jaki sposób Pani/Pana zdaniem
należałoby to uwiecznić?
w formie ławeczki z postacią ze świata muzyki

74

45.68%

nie mam zdania

63

38.89%

w formie tablicy pamiątkowej

15

9.25%

w innej

9

5.56%

w formie pomnika

1

0.62%

1 9
15

74

63

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Fontanna w kształcie fortepianu.
fortepian [odpowiedź powtórzona trzykrotnie]
instrument – fortepian
Instrumenty, a nie postacie muzyczne wkomponowane w fontannę, w ławeczki – wg uznania
specjalistów.
Miejsce na małe, kameralne koncerty, gdzie od czasu do czasu można ustawić nawet pianino
dla przechodniów.
Może to być zaakcentowane w formie rzeźbiarskiej fontanny. Nawet nie tyle samo 100-lecie
szkoły, ale mogłaby formą nawiązywać do muzyki instrumentów np. fortepianu, etc.
Rzeźby instrumentów, przy których można sobie zrobić zdjęcie, udając że się gra – troszkę
zabawy dla dzieci i nie tylko.

5/ Czy Pani/Pana zdaniem plac powinien być zacieniony?
raczej tak

67

41.36%

ani tak ani nie

33

20.37%

raczej nie

25

15.43%

15
22
67

25

zdecydowanie tak

22

13.58%

zdecydowanie nie

15

9.26%

33
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Zestawienie wyników
6/ Jeśli TAK, to jakie Pani/Pana zdaniem elementy będą
najlepsze dla stworzenia zacienienia?
drzewa

75

46.30%

pergole

37

22.84%

nie mam zdania

27

16.67%

rośliny w donicach

20

12.34%

3

1.85%

inne

3

20

27

75

37

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Bałam się zaznaczyć pergole – bo bywają różne. Trzeba zacienić miejsca siedzące – w tym
temacie zdaję się na specjalistów.
duże parasole
Rozkładane w razie potrzeby parasole kolorystycznie dopasowane.

7/ Pani/Pana zdaniem fontanna na skwerze powinna
przybrać postać:
fontanny posadzkowej

43

26.54%

fontanny tradycyjnej (z misą)

36

22.22%

kombinacji różnych w/w rodzajów

36

22.22%

fontanny kaskadowej

23

14.21%

nie mam zdania

17

10.49%

inne

5

3.09%

oczka wodnego

2

1.23%

25
43

17

23

36

36

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

fontanny z grzybkami połączona z posadzkową
Kształt fortepianu.
Te propozycje fontanny są ogólnie nieciekawe, bez wizji. Warto, żeby zrobić coś z czego Kalisz
i jego mieszkańcy będą dumni i będą czekać na kolejne etapy projektu, ale to musi być
zatrudniony znany artysta, być może wyłoniony w drodze konkursu.
W formie fortepianu z brązu, woda z klawiatury.
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Zestawienie wyników
6/ Pani/Pana uwagi na temat modernizacji skweru
z fontanną.
Fontanna powinna być podświetlana, powinna pojawić się także ławeczka (pomnik) z osobą ze świata
muzyki – byłaby to wielka atrakcja turystyczna (np. w Opolu obok Uniwersytetu są postacie m.in Czesława
Niemena, Starszych Panów itd.).
Na placu proponuję ustawić stoły do gry w szachy i warcaby.
Fontanna powinna stanowić centralny punkt placu przed Szkołą Muzyczną. Zastosowane elementy
najwyższej jakości. Oświetlenie dopasowane do tego z Parku Miejskiego oraz ul. A. Parczewskiego.
Ten fragment miasta powinna cechować elegancja i prostota. Stylem powinien korespondować
z odnowioną ulicą Niecałą. Nie widzę konieczności spajania "na siłę" skweru z charakterem Parku
Miejskiego.
Połączenie funkcjonalne Plant ze skwerem i parkiem poprzez uspokojenie ruchu samochodów w tym
rejonie, np. poprzez miejscową zmianę nawierzchni jezdni oraz jej szerokości, przejście dla pieszych
z dużą wyspą z zielenią itp.
Ma nie zakrywać widoku na wejście do parku.
Odnośnie upamiętnienia 100. rocznicy PSM I i II stopnia jestem za ławeczką z postacią jej patrona.
Chciałbym, żeby było dużo zieleni, dużo wody, sam skwer jest na ten czas pod względem nawierzchni
wystarczający wprowadziłbym może trochę więcej miejsc siedzących, ale przede wszystkim zająłbym się
fontanną. Być może pomysłem jakimś mogło być przeniesienie elementu rzeźbiarskiego, który obecnie
stoi przy PWIK na Fabrycznej i dobre wkomponowanie go z funkcją fontanny.
Piękna fontanna, może być tradycyjna albo posadzkowa, ze światłami i grającą muzykę plus dużo ławek!!!
Fontanna posadzkowa jako początek kaskady, która w stronę baszty Dorotki przechodzi w wąski
strumyczek. Oczywiście zamknięty obieg wody.
To miejsce powinno mieć iluminację, żeby także w nocy zachwycało.
Skwer kojarzy mi się z miejscem gdzie się głównie czekało – okienko w I LO, czekanie na autobus,
czekanie na dzieci w szkole muzycznej, czekanie na znajomych, punkt rozpoczynania i kończenia
spacerów w parku. Koniecznie należy pamiętać o miejscach do siedzenia.
Wg mnie sam skwer wymaga tylko uporządkowania (uzupełnienie kostek itp.), bo powierzchnia placu była
przecież remontowana wraz z fontanną. Ulicę przy szkole muzycznej, można w to ładnie wkomponować,
tak jak zrobiono to z ul. Niecałą. Jedynie totalnej przebudowie poddałbym fontannę, która nie podobała się
chyba nikomu nigdy. ;)
Postawić pomniki w formie ławeczek.
Skwer z fontanną (powrót grzybków!) to wejście do zabytkowego parku miejskiego. Powinno być piękne,
ale i użyteczne. Natomiast o park trzeba zadbać, czyścić ławki, pielęgnować zieleń, zmotywować
strażników miejskich do pilnowania, aby właściciele psów po nich sprzątali, a mieszkańcom pozwalać
rozkładać koce na trawie i robić pikniki! Można w parku ustawić stoły do gry w szachy, trzeba zabronić
wjeżdżać samochodom. Co z tego, że wydacie pieniądze na wejście do parku, kiedy sam park jest brzydki
i zaniedbany. Miejsce zabaw dla dzieci jest, plac zabaw. Z brudnym piaskiem, zniszczonymi urządzeniami,
niefunkcjonalną siłownią (powinny być maty, piasek wchodzi w urządzenia tak, że przestają one działać).
Nie przegadać tematu, dużo zieleni i ławek.
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Zestawienie wyników
Przystanki autobusowe obok skweru mogłyby mieć głębszą zatokę, gdyż obecnie utrudniony jest wyjazd
z ul. Parczewskiego oraz ograniczona widoczność dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Niecałej. Można
rozważyć też powrót przystanku na pl. Św. Józefa.
Nie rozumiem dlaczego za grube pieniądze chce się wszystko przebudować, wystarczy tylko odtworzyć
fontannę grzybków, zasadzić więcej zieleni, drzew, ustawić dodatkowe ławki, krzesła. Fortepianom
topiącym się w wodzie mówię stanowczo nie.
Przydałoby się też uporządkować otoczenie tego skweru. Jest to miejsce reprezentacyjne – często
wykorzystywane przy różnego rodzaju imprezach (Święto ulicy Niecałej, wystawy aut zabytkowych) oraz
swego rodzaju "brama do parku". Tymczasem panuje tam duży nieład związany z przystankami, pobliskim
pawilonem handlowym i niezbyt urodziwym kioskiem.
Nie oczekuję Pragi z Krzyżikową Fontanną, ani też Barcelony z koncertami przy pokazie fontann
w kolorach, ale sądzę że należałoby wykorzystać usytuowanie fontanny przy szkole muzycznej
i organizować koncerty z pokazem wodnym, jak np. we Wrocławiu.
Więcej zieleni, mniej miejsc parkingowych.
Uczestniczę w tej ankiecie tylko nie wiem po co. Pytania są tak głupie, że aż przykro. Przykładowo pytanie
o formę fontanny. Może to być misa. Może być to estetyczna forma, ale też to być totalne bezguście, tak,
jak to jest z obecną fontanną.
Najważniejsze, by od strony ulicy i cały skwer i Planty miały tą samą nawierzchnię z płyt kamiennych, bez
zbędnych schodów i krawężników, a jednolita gładka powierzchnia z lekką górką w stronę parku, jak ma
to miejsce dzisiaj po prawej stronie idąc z placu Kilińskiego do parku, bez schodów i innych utrudnień
i barier architektonicznych.
Zacienienie jest konieczne, proponuję również więcej miejsc siedzących dla czekających na autobus.
Koniecznie wygodna nawierzchnia, nie z kostki łupanej.
Powrót tradycyjnych, sentymentalnych "grzybków".
Ten skwer to brama do parku, łącznik miedzy ruchliwą i hałaśliwą ulicą a oaza spokoju, musi więc
pasować do obu tych funkcji. Fontanna posadzkowa sprawiłaby, zwłaszcza latem, wiele radości zwłaszcza
dzieciom, ale jest moim zdaniem zbyt nowoczesna. Kaskadowa czy oczko wodne bardziej pasowałoby do
terenów wewnątrz parku. Powinna być to więc fontanna tradycyjna bądź kombinacyjna.
Powrót grzybków byłby najlepszym rozwiązaniem. Wolałbym żeby ktoś z rządzących nie wybierał za ludzi,
obawiam się jakiejś pseudo-sztuki za ogromne pieniądze.
Podobał mi się kształt fortepianu i wydaje mi się, iż to dobry pomysł na fontannę w tym miejscu.
Chciałbym, aby trawnik był otwarty dla mieszkańców oraz przyjezdnych. By stał się przyjaznym,
klimatycznym i ciekawie oświetlonym miejscem.
Można stworzyć fontannę z pianinem.
Bardzo proszę nie dopuszczać do projektu osoby, która zaprojektowała obecną fontannę. To miejsce jest
wizytówką miasta i ma je zdobić, a nie szpecić.
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Zestawienie wyników
Fontanna powinna nawiązywać do historii miasta, czyli np. upamiętniać związek z fabryką fortepianów.
Popieram pomysł fontanny w formie fortepianu-rzeźby z brązu.
Popieram pomysł fontanny w formie fortepianu-rzeźby z brązu.
Niech to będzie zrobione coś z wizją, gdzie zostanie to zapisane w historii i będzie przykładem
w podręcznikach.
Przed dokonaniem rozbudowy należałoby zastanowić się nad czystością miasta. W chwili obecnej
wszechobecny brud, psie odchody itp. skutecznie odstraszają od spacerów. Nie wiem, czy przebudowa
coś zmieni, jeśli nadal będzie tam brudno i pełno pijanych na ławkach.
Tylko nie marnujcie za dużo pieniędzy na niepotrzebne p…...y, (vide ostatnie zmiany przystanków, które nie
chronią przed słońcem), błagam!
Z fortepianu mogłaby wydobywać się muzyka o pewnych porach, powinien być podświetlony.
Proszę o więcej kwiatów – rabaty wokół, może rozważyć lekkie przesunięcie fontanny w stronę parku,
żeby było bezpieczniej dla dzieci.
Nie jest to miejsce "aż tak historyczne" , żeby musiało być gruntownie przebudowane.
Szklane fortepiano lub z perspeksu: oświetlić wieczorem, na pewno jakieś fortepiano.
Popieram fontannę w oczku wodnym.
Powinno być dużo miejsc wypoczynkowych, dużo zieleni, stojaki na rowery, a wieczorami ładnie
podświetlone. Skwer wymaga modernizacji, aby mógł być miejscem spotkań ludzi w każdym wieku.
Fontana posadzkowa – jest efekt wizualny i odpowiednie podświetlenie, stworzy efektowny klimat.
Bardzo proszę o ściganie właścicieli psów, psie odchody są wszędzie, na chodnikach, trawnikach,
schodach, nawet przed wejściem do lokalu użytkowego! Już mi ręce opadają!
Wybrałam fontannę posadzkową, ale z grą świateł kolorowych, podświetlaną. Proszę tylko o nie takie
badziewie, jak teraz jest, groza.
Wprowadzenie oświetlenia oraz fontanna działająca w rytm muzyki (podkreślenie Szkoły Muzycznej, jak
również Filharmonii kaliskiej).
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SKWER Z FONTANNĄ
PRZY PL. KILIŃSKIEGO
SPOTKANIE ROBOCZE
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Spotkanie robocze
Miejsce: Ratusz, sala recepcyjna.
Czas: 17 marca 2016 r., g. 16.00.
Ilość uczestników: 27 osób.
Cel: zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących
przebudowy skweru z fontanną przy pl. Kilińskiego.
Forma: warsztatowa; uczestników podzielono na cztery
grupy; każda pracowała nad trzema zagadnieniami – tego
co było na tym terenie, ocenie jego stanu obecnego oraz
sposobu jej przeobrażenia.
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Pamiętam, że na skwerze było...
krzewy

tankowanie
gazu

Bar As zieleń

grzybki

budka MO

most nad kanałem

ławki
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Na skwerze jest...
za mało ławek,
przenośnych krzeseł

brak wjazdu dla rowerów

brak kawiarni
brak kolorów

kupy psie!!!

za mało drzew
niepotrzebny parking
przy szkole muzycznej

nie ma oddzielenia
od ulicy (wysoki żywopłot)

fontanna za
blisko ulicy

za mało zieleni
miejsce na koncerty

Ze skweru korzystają...
dzieci
osoby
przypadkowe

rowerzyści

okoliczni
mieszkańcy

właściciele
psów

osoby
korzystające
z restauracji

biegacze

kaliszanie

spożywający
alkohol

ludzie starsi

rodzice
z wózkami

uczniowie szkoły
muzycznej
i ich rodzice

pielgrzymi
i turyści

czekający
na autobus
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Skwer będzie...
GRUPA I
funkcja reprezentacyjnowypoczynkowa
●
krzesła
●
ławki
●
stojaki rowerowe
●
raczej nie upamiętniamy
100–lecia szkoły
●
zdecydowanie zacieniony
●
fontanna posadzkowa
●
krzesła parkowe pod "Dorotką"
●
scena koncertowa
●
odsunięcie fontanny
od ulicy
●

GRUPA II

funkcja reprezentacyjnowypoczynkowa
●
ławki
●
miejsca postojowe dla rowerów
●
kosze na psie odchody
●
tabliczka pamiątkowa 100-lecia szkoły
●
platany
●
rzeźby
●
monitoring
●
więcej kwiatów
●
więcej
trawy pod drzewami
GRUPA III
●
naturalne materiały
wokół fontanny
●
funkcja dominująca reprezentacyjna,
●
fontanna różnorodna
trochę wypoczynkowa
●
ławki
●
miejsca postojowe dla rowerów
GRUPA IV
●
rzeźba-fortepian
funkcja reprezentacyjno-wypoczynkowa
●
fontanna tradycyjna (z misą)
●

●

●
ławki
miejsca postojowe dla rowerów
●
kosze wielofunkcyjne
●
tablica pamiątkowa w 100-lecie szkoły muzycznej
●
drzewa zacieniające
●
fontanna podświetlana, kombinacja: oprócz wody
z fortepianu dodatkowe natryski wokół (różne natężenie
strumienia); fontanna w kształcie inspirowanym
instrumentem muzycznym (ze wskazaniem
na fortepian); podstawa jako brodzik dostępny dla dzieci
●
ławki dla oczekujących na autobus
●
więcej ławek wokół fontanny
●
monitoring
●
projekt wyłoniony w konkursie,
z wykorzystaniem naszych
plastyków, studentów i absolwentów
szkół artystycznych
●
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Zestawienie wyników
1/ Czy Pani/Pana zdaniem Planty Miejskie wymagają
przebudowy?
raczej tak

60

37.04%

zdecydowanie tak

36

22.22%

ani tak ani nie

31

19.14%

raczej nie

28

17.28%

7

4.32%

zdecydowanie nie

7
28
60

31

36

2/ Jeśli TAK, jakie elementy Pani/Pana zdaniem
wymagają największej zmiany na Plantach Miejskich:
zieleń

56

31.64%

mała architektura (ławki, kosze na śmieci, latarnie)

43

24.29%

nawierzchnie chodników

34

19.22%

dojścia do miejsc postojowych

23

12.99%

układ alejek

17

9.60%

inne

4

2.26%

nie mam zdania

0

0%

4
56

17
23

34
43

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Układ miejsc parkingowych.
Więcej się w Kaliszu wycina drzew niż sadzi. Głównie w centrum miasta znanego kiedyś z alei
kasztanowców, jest tragicznie. Można także upamiętnić wybitnych kaliszan tabliczkami lub
ławeczkami.
Wyeliminować pijaków i psy (straszny bród – boję się tam spacerować).
zachowanie czystości
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3/ Jaki charakter Pani/Pana zdaniem powinny mieć
Planty Miejskie po przebudowie:
5

historyzujący / zabytkowy / stylizowany

91

56.17%

nowoczesny

38

23.46%

nie mam zdania

28

17.28%

5

3.09%

inny

28

91
38

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Połączenie historyzującego z nowoczesnością.
Myślę, że charakter powinien być nowoczesny, ale z poszanowaniem kontekstu miejsca.
Przede wszystkim nowoczesny, funkcjonalny, gdzie można się zatrzymać usiąść na ławce lub
leżaku, zjeść lody i odpocząć lub spacerować, by znalazły się tam i miejsca zacienione
i miejsca słoneczne.
Prosty, miejski, z zielenią i miejscem wypoczynku.
Planty w obecnej formie bardzo dobrze spełniają swoją rolę.

4/ Jaka funkcja Pani/Pana zdaniem powinna dominować
na Plantach po przebudowie?
mieszana (wszystkie wymienione, bez dominacji żadnej z nich)

70

33.33%

komunikacyjna, w tym spacerowa

57

27.14%

wypoczynkowa

43

20.48%

reprezentacyjna

19

9.05%

43

14
19

70

43

14

6.67%

inna

3

1.43%

nie mam zdania

4

1.90%

rekreacyjna

57

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Dołożyć figurki sławnych kaliszan lub w stylu artystycznym.
Niech to będzie połączone wizerunkowo ze skwerem.
Reprezentacyjno-wypoczynkowa, komunikacyjna, mam na myśli pieszych i rowerzystów.
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5/ Jaki typ zieleni Pani/Pana zdaniem powinien
przeważać na Plantach?
drzewa

112

28.94%

trawniki

74

19.12%

krzewy

71

18.35%

rabaty kwiatowe

68

17.57%

trawy ozdobne

36

9.30%

pnącza

19

4.91%

nie mam zdania

5

1.29%

inne

2

0.52%

25 19
36

112

68

74

71

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

kompozycje zieleni
Więcej obszaru wyłożonego twardą posadzką, ograniczenie liczby trawników.

6/ W jakiej postaci Pani/Pana zdaniem powinna pojawić
się woda:
fontanny posadzkowej

36

20.11%

kombinacji różnych wymienionych rodzajów

35

19.55%

stałej kurtyny wodnej

33

18.44%

fontanny tradycyjnej (z misą)

31

17.32%

oczka wodnego

19

10.61%

nie mam zdania

18

10.06%

7

3.91%

7
36

18
19

35

inne

31
33
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6/ W jakiej postaci Pani/Pana zdaniem powinna pojawić
się woda:
/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Cieku wodnego wzdłuż chodnika.
Jeżeli woda, to tylko na plantach środkowych pomiędzy ul. Kanonicką a Złotą. Tam na środku
stoi wątpliwej urody klomb z latarnią! Tam jest jedyne miejsce na oczko wodne na Plantach,
ewentualnie mały skalniak, po którym spływa woda.
Można też nawiązać do tego symbolicznie, np. poprowadzić po nawierzchni "linię wody" wzdłuż
alejek od początku plantów do końca.
Nie ma potrzeby takiego elementu.
Nie potrzeba wody.
W mojej ocenie fontanny, kurtyny itd nie są potrzebne na Plantach.
Woda powinna nawiązywać do historii plantów – dawnego kanału Babinki.

7/ Jaka Pani/Pana zdaniem powinna być nawierzchnia
alejek na Plantach?
kostka kamienna cięta (o gładkiej powierzchni)

36

20.11%

kamienne płyty

35

19.55%

Inna

33

18.44%

kostka kamienna łupana (o nierównej powierzchni)

31

17.32%

nawierzchnia żwirowo-gliniasta

19

10.61%

nie mam zdania

18

10.06%

7

3.91%

7
36

18
19

35
31
33

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Aby wygodnie chodzić.
asfalt
Asfalt lub jednolita nawierzchnia betonowa pozwalająca na jazdę na rolkach, wózkami (w tym
dla osób niepełnosprawnych) czy rowerami.
asfaltowa
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Asfaltowa. Planty nie mają charakteru typowo wypoczynkowego. Mieszkańcy, którzy chcą
wypocząć wśród zieleni preferują park, do którego często przez Planty tylko przechodzą.
W związku z tym nawierzchnia powinna sprawiać jak najmniej problemów osobom
przemieszczającym się po niej, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami
dziecięcymi. Musi być równa, płaska i stabilna, a asfalt najlepiej się do tego nadaje, mając na
uwadze także względy ekonomiczne.
Asfaltowa, tak, jak jest.
Bardzo równa dla rowerzystów, rolkarzy.
bitumiczna
Gładka nawierzchnia bitumiczna, odpowiednia dla rowerów i wózków. Przejścia na
ul. Kanonickiej i Złotej powinny posiadać przejazdy dla rowerów, tak, żeby można było płynnie
przejechać.
Kostka Bauma, która jest tam obecnie, jest w niezłym stanie i chociaż nie podoba mi się,
wolałabym ją zostawić i przeznaczyć więcej środków na modernizację zieleni.
Może być kostka cementowa, ale ułożona w różnokolorowe wzory.
Nawierzchnia bitumiczna odpowiednia dla rowerów i wózków.
Nawierzchnia o równej powierzchni! Wygodna dla osób poruszających się na wózkach,
z wózkami, wygodna dla dzieci na rowerkach, hulajnogach i pań na obcasach.
Nie potrzeba dużej inwestycji.
Płyty kamienne lub równy asfalt.
Powierzchnia gładka, pozwalająca na komfortową jazdę np. na rolkach.
Taka, jak teraz.
Tak, jak jest!
Utwardzona, tak, by można było jeździć rowerami, hulajnogami.
Wygodna do chodzenia!!!
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8/ Jeśli Pani/Pana zdaniem na Plantach brakuje
elementów służących wypoczynkowi bądź rekreacji,
proszę wymienić jakich:
38

nie mam zdania

77

47.53%

tak

47

29.01%

niczego nie brakuje

38

23.46%

77

47

/inne odpowiedzi w porządku alfabetycznym/

Brakuje żywopłotów na skraju trawnika i parkingu, osłaniających planty od zaparkowanych aut
i jezdni, można tam też zastosować pergole. Dobrze byłoby też dosadzić więcej drzew w
pustych miejscach (np: platany, tak jak w ostatniej części plant przy ul. Wodnej).
Mogłyby pojawić się elementy małej architektury. Mamy pomnik książki, mogłyby tam powstać
też inne tego typu pomniki np. nawiązanie do tego, że miasto Kalisz zdobyło nagrodę Grammy –
czyli pozłacany gramofon, z informacją, że taką nagrodę miasto otrzymało.
Stojaki na rowery, plac zabaw dla dzieci, mini kawiarnia / cukiernia, stoliki z parasolami.
Mały placyk zabaw dla dzieci.
Ławek, leżaków.
Ławek, śmietników, stojaków na rowery, poidełek z wodą.
ścieżka rowerowa
Mógłby to być plac zabaw dla dzieci, miejska siłownia, leżaki, ławki.
Ławek, stojaków na rowery, małej architektury.
Więcej ławek, siłownia na świeżym powietrzu, kosze na śmieci. W szczególności z wózkami na
psie odchody i tabliczki o tym informujące.
Tablice edukacyjne, historyczne, multimedialne itp., które uatrakcyjniłyby spacer.
Miejsca na wystawy plenerowe, zdjęcia, poezję itp.
Poidła wody dla zwierzaków.
Stoliki do szachów.
Narysowane gry w klasy na nawierzchni itp.
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Jest to jedno z miejsc w Kaliszu, gdzie jest sporo ławek, ale w ciepłym okresie mimo wszystko
jest ich zdecydowanie za mało.
Stojaki na rowery, fontanna, więcej ławek.
fontanny
Są ławki ustawione w absurdalny sposób. Kiedy śpią na nich okoliczni mieszkańcy, którzy
z powodu upojenia alkoholowego nie są w stanie wejść do domu lub nie pozwala się im na to,
ustawienie ławek nie ma znaczenia. Kiedy natomiast mieszkanki okolicznych domów chcą
posiedzieć na ławeczce i porozmawiać, siedzą skręcone o 45 stopni i przekrzykują
przechodzących przechodniów i hałas komunikacyjny. Krzewy zasadzone na plantach służą za
pisuary, więc mało przyjemnie siedzi się na takich ławeczkach...
placu zabaw
Zdecydowanie brakuje oczka wodnego.
Plac zabaw dla dzieci, huśtawki, nowoczesne rzeźby plenerowe, więcej krzewów kwitnących.
Ławek jest sporo, oświetlenie jest nie najgorsze – brakuje kawiarni czy ogródków, które jakoś
nadawałyby temu miejscu bardziej rozrywkowo / wypoczynkowy charakter. Można by także,
wzorem podobnych alei w Berlinie, wykorzystywać czasowo planty do organizacji różnego
rodzaju kiermaszy (np. bożonarodzeniowych). Takie próby były już, zresztą z powodzeniem
prowadzone (np. kiermasz rękodzieła BazArt).
Huśtawek dla dzieci.
Tablic z historycznymi fotografiami z Babinką, mostami, starym Kaliszem, synagogą itp. Może
w formie pod szkłem, w różnych punktach chodnika, podświetlanych.
Może jakaś forma oranżerii lub palmiarni.
Woda pod szkłem, imitacja nurtu rzeki, by przypominać o przeszłości plant.
Kosze na śmieci, worki na odchody po psach, ławki.
Designerskich parkingów rowerowych, np. w formie dużego grzebienia, stolików do szachów
kamiennych lub innych takich piknikowych stolików.
Plac zabaw dla dzieci.
Brakuje kilku ławek / miejsc siedzących obok siebie. Chodzi o taki układ, gdzie może usiąść
większa grupa niż na jednej ławce.
Mini plac zabaw dla dzieci z miękką nawierzchnią.
Stojaków na rower.
Leżaki, leżanki, plac zabaw, podwójne ławy.
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fontanna
Planty mają głównie funkcję komunikacyjną i od tego nie uciekniemy. W mojej wizji przydałoby
się kilka spokojnych miejsc, żeby usiąść i w ciszy przeczytać gazetę. W miejscu
nasłonecznionym i przydałaby się fontanna posadzkowa jako radość i zabawa dla dzieci
i element dekoracyjny, ale również przydałyby się mini fontanny w tych oazach spokoju.
Boisko, skate park.
Leżaków i przestrzeni dla nich. Przesyłam link do wglądu:
http://www.nadmorski24.pl/images/m8l3R6O5l0z0N1V4l462X4m7c9J6g1M8.jpg.
Brakuje zdecydowanie miejsc, w których można by usiąść w przyjemnych okolicznościach
przyrody. Dobrym rozwiązaniem byłyby też stanowiska do grania w szachy itd.
Kompozycji kwiatowych o różnych wysokościach, gazonów.
Ławki, latarnie, kosze.
Bezpieczeństwa, planty czasami nie wydają się zbyt bezpieczne.
Gastronomia, kawiarnie.
Mały punkt gastronomiczny z możliwością kupienia kawy, soczków dla dzieci i miejsca, żeby
sobie właśnie tam usiąść i napić się kawy, kiedy dziecko będzie jeździło np. na rowerze.
fontanny
Ławki okupowane są przez brudasów, a psy zanieczyszczają trawniki i alejkę.
Plac zabaw.
Dodatkowe elementy należy zsynchronizować z np. oświetleniem, nawierzchnią (kamień)
i roślinnością (krzewy jednoroczne).
Więcej ławek.
Kącik dla dzieci.
Nawierzchnia, ławki, trawniki, mini park dla dzieci.
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9/ W jaki sposób Pani/Pana zdaniem powinno się
rozwiązać wyprowadzanie psów na Plantach?
Powinny zostać ustawione w wielu miejscach stojaki na torby na odchody wraz pojemnikami
na odpady. Powinno to być widoczne, ale dyskretne.
Odsłonić te fragmenty trawnika (tzn. bez żywopłotów wewnętrznych przy alejce, ale
z zewnętrznymi na skraju trawnika i jezdni), po dwa, trzy takie miejsca po obu stronach alejki,
ze specjalnymi pojemnikami na odchody i woreczkami z opisem do czego służą.
Postawić kosze i automaty z woreczkami foliowymi na psie odchody.
Dostępne torebki na psie odchody oraz znaki informacyjne.
Umieszczenie większej ilości stojaków z torbami na odchody (powinny być regularnie
uzupełniane!).
Samo wyprowadzanie psów nie jest chyba takim problemem, jak właściciele nie sprzątający po
swoich pupilach. Być może wystarczą dozowniki z torebkami na psie odchody i intensywne
działania Straży Miejskiej.
Wysokie mandaty za nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania.
Zamontowanie woreczków na odpady po psach.
Wytyczone miejsca.
Stojaki z torebkami na odchody.
Psy powinny być wyprowadzane na smyczach, powinno się udostępnić torebki na odchody oraz
odpowiednią ilość koszy na śmieci. Więcej patroli straży miejskiej, które kontrolowałyby planty
i ewentualnie karały za niesprzątanie po swoim psie.
Zakazać poruszania bez kagańców.
Jeśli tereny zielone (trawniki) nie będą oddzielone od chodników płotkami, utrudniającymi
wejście czworonogom na trawniki, czy kwietniki, to nie ma rozwiązania.
Mogą to być strefy dla psów – jedna, dwie wystarczą.
Specjalnie wyznaczone do tego miejsca.
Egzekwować obowiązujące przepisy. Surowo karać za niesprzątanie odchodów.
Postawić więcej koszy na śmieci i zakazać wyprowadzania psów na trawę.
Egzekwowanie sprzątania po psach! Stanowiska z workami na odchody, na wypadek, gdy ktoś
zapomni. Tablice informacyjno-edukacyjne w tym temacie. Wyprowadzanie tylko na smyczy.
Objąć Planty monitoringiem i zwiększyć aktywność Straży Miejskiej w tej okolicy.
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Woreczki na psie kupy.
Zabronić wyprowadzać psy na trawę.
Zakaz.
Kosze na odchody, woreczki, edukacja i mandaty!
Worki, mandaty, wydzielone toalety.
Bez ograniczeń, ale promowanie sprzątania po psach i konsekwentne karanie tych, którzy nie
sprzątają.
Stała obecność straży miejskiej lub policji, teren jest również niebezpieczny. Być może
w pomieszczeniach na plantach (przy WC) należy stworzyć mały posterunek straży miejskiej.
Podobnie jak w każdej innej przestrzeni miejskiej – właściciel musi sprzątać po swoim psie.
Konieczne jest jedynie surowe egzekwowanie tego prawa oraz udostępnienie specjalnych
koszy.
Wystarczą kosze na psie odchody.
Poprzez przeznaczenie części trawników pod ten cel.
Edukować społeczeństwo i karać osoby, które nie sprzątają po swoim pupilu.
Ludzie muszą sprzątać po psach i trzymać je na smyczy. Przydałby się monitoring.
Plac dla psów.
Wyznaczyć kilka miejsc – oznakować je. Ogłosić mieszkańcom zasady sprzątania po swoim
zwierzaku – rozwiesić ogłoszenia przy posesjach, podać informację w prasie. Egzekwować
i karać mandatami.
Zainstalować podajniki z torebkami i zwiększyć patrole straży miejskiej w godzinach
porannych i wieczornych.
Dostępne torby i pojemniki na odpady.
Więcej koszy i worków na psie odchody!
Dbałość o czystość: pilnowanie obowiązku sprzątania po psach i równoczesne ustawienie
pojemników na te "odpady" i udostępnienie woreczków na psie kupy.
Zainstalować pojemniki z workami na odchody.
Dystrybuować worki na odchody wśród okolicznych mieszkańców.
Karać skutecznie osoby nie sprzątające po psie.
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Od czego mamy straż miejską? Czy tylko od uganiania się za źle zaparkowanymi samochodami.
Powinni zwracać też uwagę na psie kupy i kagańce, ale to nie przynosi takich dochodów.
Przejść przez deptak w stronę parku w porządku, jeśli pies musi już się załatwić trzeba by było
rozwiązać to tak, by właściciel po nim sprzątał więc patrol strażników miejskich polecam. Nie
możemy zabronić ludziom, którzy posiadają psy by nie przechodzili przez planty, ale możemy
ich nauczyć jak kulturalnie przez nie przechodzić z czworonogiem, być może powinny być przy
koszach na śmieci na terenie plant podajniki z torebkami na psie odchody.
Powinno się zakazać wyprowadzania psów na Plantach, również ze względów bezpieczeństwa.
Ograniczyć ilość trawników, wyznaczyć strefę do załatwiania się psów z łatwo czyszczącą się
nawierzchnią.
Pilnować, żeby właściciele psów sprzątali po nich.
Nakaz sprzątania po psie w formie tabliczek. Za niesprzątanie mandat.
Wyznaczone miejsca dla psów, stojaki z bezpłatnymi torebkami na odchody.
Wyznaczone, zamykane miejsce, gdzie można pozostawić psiaki. Tablice przypominające
o konieczności sprzątania po swoich pupilach oraz pojemniki z torebkami.
Powinno być to monitorowane przez straż miejską, każdy właściciel nieprzestrzegający
sprzątania po swoim pupilu powinien zostać ukarany mandatem.
Widoczne pojemniki z torebkami na odchody zwierząt.
Stałe patrole w celu sprawdzania sprzątania po psach, torebeczki papierowe w wyznaczonych
punktach, edukacja okolicznych mieszkańców.
Nie wiem. Rozumiem, że właściciele psów muszą gdzieś je wyprowadzać, ale też trudno będzie
korzystać z trawników gdy będą zas.... Nie wiem, jak ten problem jest rozwiązywany na
zachodzie. Niewątpliwie brak nam kultury wyprowadzania psów. Ale też miasto
w upowszechnieniu tej kultury nie pomaga. Rozwieszono w mieście uchwyty do torebek na
zbieranie psich odchodów, ale nie ma w nich dostępnych torebek. Czyżby pomysł się znudził
czy pieniędzy zabrakło? Gdzie jest Straż Miejska? Mieszkam w centrum i przez Planty
przechodzę nawet kilkanaście razy dziennie i jakoś nie zauważyłem interwencji dotyczących
załatwiania się psów na chodniku.
Jedyne co mi na gorąco przychodzi do głowy to wydzielenie stref dla psów. Tylko kto tego
będzie pilnować. :(
Wyprowadzanie psów na smyczy, sprzątanie po własnym psie.
Wydzielić pewien odcinek lub znaleźć miejsce by psy mogły pobiegać.
Zakaz.
Powinno być wyznaczone miejsce.
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Psy powinny mieć swobodę, natomiast człowiek obowiązek sprzątnięcia tego, co pozostawią.
Wydzielić część trawnika dla psów, postawić pojemniki na odchody i torebki i egzekwować.
Przydałyby się regularne patrole czystości w parku, na plantach i w całym mieście. Kalisz jest
potwornie brudny.
Pas zieleni od strony parkujących samochodów? Trudno powiedzieć.
Nakładać mandaty/kary za pozostawianie kup.
W większości państw na świecie nie ma problemu psów. Jeśli pies zrobi kupę, właściciel
sprząta. I tyle. Jeśli nie – mandat.
Umieścić pojemniki z torebkami na psie odchody, a jak ludzie będą mieli je gdzieś, to dać
pracę straży miejskiej, (...).
Zakaz wprowadzania lub specjalne miejsca dla załatwiania potrzeb czworonogów.
Właściciele powinni sprzątać po swoich czworonogach.
Wybieg dla psów, duży w miarę możliwości. By w tym miejscu mogły bez smyczy chodzić.
Monitoring, stałe patrole straży miejskiej i kary dla nieodpowiedzialnych właścicieli.
Wyznaczone miejsce.
Nijak, psy gdzieś trzeba wyprowadzać, chodzi bardziej o pilnowanie właścicieli, aby sprzątali
po swoich pupilach. Straż miejska – od czegoś w końcu jest.
Zamontować monitoring oraz zlecić patrol straży miejskiej i wypisywać mandaty.
Zakaz.
Wygrodzone zamknięte obszary, gdzie można psa wypuścić.
Jeżeli nie nałoży się wysokich mandatów na właścicieli psów zanieczyszczających aleję, to nie
ma szans zaprowadzić porządku. Ludzie reagują tylko na mandaty. Pozostałe psy, które nie
zanieczyszczają alei, należy prowadzić na smyczy.
Specjalne kosze + woreczki.
W wyznaczonych miejscach lub całkowity zakaz wejścia psów.
Zlikwidować krzaczki wokół trawników.
Niech się wypowiedzą obrońcy zwierząt.
W wyznaczonych miejscach, pod nadzorem właścicieli.
Proszę zaciągnąć opinii obrońców zwierząt.
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Obowiązek sprzątania po swoim psie, patrole Straży Miejskiej.
Koniecznie z właścicielem i to na "smyczy" i z woreczkiem na "kupy"!!!
Tylko na smyczy. Kosze z torebkami na psie odchody. Karę za brudzenie.
Zakaz.
Na smyczy, uprzątanie odchodów.
Wyznaczyć ogrodzeniem miejsce do tego przeznaczone + zaopatrywanie mieszkańców
w nieodpłatne woreczki.
Wyznaczone miejsca.
Zakazać wyprowadzania.
Wysokie mandaty i jeszcze raz mandaty, psy to koszmar nie tylko plantów, ludzie nic sobie nie
robią z tego.
Zakaz wyprowadzania psów na Plantach.
Sprzątać po psie.
Patrol Straży Miejskiej.
Bez psów wstęp.
Kontrola Straży Miejskiej.
Zakaz wprowadzania psów (bezwzględnie), umożliwi to wypoczynek każdemu mieszkańcowi,
a przede wszystkim rodzicom z dziećmi.
Wyznaczyć miejsca dla psów.

10/ Czy Pani/Pana zdaniem w miejscu przecięcia Plant
z ulicami: Złotą, Kanonicką i Wodną powinien być nadany
priorytet dla ruchu pieszego z jednoczesnym
ograniczeniem ruchu samochodowego?
zdecydowanie tak
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raczej nie
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ani tak ani nie
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Zestawienie wyników
10/ Pani/Pana uwagi na temat modernizacji Plant
Miejskich.

Nie ścinanie starych i zdrowych drzew a dosadzenie nowych (podrośniętych jak np: wierzby,
które niedawno posadzono w zamian za ścięte drzewa). Osłonięcie żywopłotem plant od jezdni
i parkingów. Gładkie przejazdy i przejścia dla pieszych (na środku) na ul. Kanonickiej i Złotej.
Zmiana biało-czerwonych barierek łańcuchowych na czarne stylizowane na całych plantach.
Mogłoby się pojawić oczko wodne z rybkami – takie jak jest m.in. w jednym z parków
w centrum Kielc. Jest to bardzo atrakcyjne, głównie dla najmłodszych. Poza tym nie ma
takiego miejsca w Kaliszu.
Przestrzeń ta jest kluczowa dla centrum miasta i powinna być reprezentatywną wizytówką
miasta.
Na Plantach Miejskich powinny pojawić się ciekawe nowe nasadzenia drzew, krzewów, rabat
kwiatowych, różnych rodzajów traw i pnączy. Oświetlenie powinno nawiązywać do tego
z ul. A. Parczewskiego (również do wymiany to z ul. Babinej). W przyszłości Pomnik Książki
obowiązkowo musi być bardziej wyeksponowany i podświetlony.
Planty z roku na rok przestają mieć charakter wypoczynkowy, stają się miejscem, przez które
po prostu się przechodzi. A jednym z dwóch – obok ogrzewania mieszkań piecami na węgiel
i wynikających z tego konsekwencji – największych problemów Śródmieścia jest brak miejsc
parkingowych. W związku z tym radykalne i być może mało popularne, ale zasadne byłoby
"obcięcie" części Plant i poświęcenie ich na parking. Idealnym do tego miejscem jest odcinek
ul. Parczewskiego między Placem JP2 a Kanonicką. Wzdłuż części tej ulicy wydzielono już
dodatkowy parking na kilkadziesiąt miejsc. Jeśli takie rozwiązanie zastosować na całej
długości wspomnianego fragmentu, to na pewno w dość znacznym stopniu poprawi ten aspekt
funkcjonowania miasta.
W miejscu przecięcia Plant z placem Jana Pawła II również powinien być ograniczony ruch
samochodowy z jednoczesnym podniesieniem poczucia bezpieczeństwa pieszych próbujących
przedostać się z Plant do parku.
Planty wraz z jezdniami otaczającymi powinny stanowić ciąg pieszo-jezdny.
Ma zachwycać.
Wydaje mi się, że ruch w tych miejscach powinien zostać tak, jak jest obecnie.
Wydaje mi się, że modernizacja nie do końca jest potrzebna, z wyjątkiem ostatniego odcinka
plant między ulicą Złotą a Wodną.
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Zwróciłbym uwagę na rozległość plant, można nadać im pewne strefy np: rekreacji,
odpoczynku czy o charakterze bardziej reprezentatywnym z rabatami kwiatowymi i zadbaną
zielenią. Oddałbym przede wszystkim mieszkańcom, na razie nie pozwala na to i zieleń,
i infrastruktura. Może ciekawym pomysłem byłoby zamiast fontann wpasować kilka rzeźb czy
instalacji przestrzennych, i nie chodzi mi o tradycyjne gipsowe, ale o rzeźby wpasowane
w kontekst miejsca. Jest w Kaliszu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, być może nawiązanie
współpracy z artystami dałoby dobry efekt. Można naprawdę ciekawe rzeczy pokombinować.
Poprawa bezpieczeństwa, bo póki co, strach tam chodzić…
Stałe, trudne do zniszczenia elementy do ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Przydałoby się zmienić latarnie na bardziej nowoczesne i jaśniejsze. Więcej ławek, kwiatów
i koniecznie fontanna lub oczko wodne. Można by też postawić klatkę z ptakami
m.in. papugami.
Przede wszystkim należy zadbać o ich czystość. Otworzyłabym planty na spacery dla ludzi
spoza centrum, którzy do tej pory omijają je. Fajnie byłoby zrobić miejsca parkingowe przy
rzece, żeby było gdzie zostawić samochód i iść do parku, do centrum, do galerii pieszo (no
chyba że wkrótce powstanie parking na miejscu targowiska). Istotne też są parkingi rowerowe
przy skrzyżowaniu z ul. Kanonicką, Złotą, Wodną, przy pomniku A. Asnyka itp.
Planty powinny zostać "zsynchronizowane" wyglądem nawierzchni chodnikowej z ulicami –
Niecała i Parczewskiego, by wszystko współgrało i tworzyło jedną, "spacerową" całość. Jak
dla mnie – idealne Planty miałyby wygląd podobny do Alei Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie. Szeroki chodnik pośrodku (z nawierzchnią podobną do tej na Parczewskiego
i Niecałej) i szpalery drzew na krańcowych częściach.
Powinny być lepiej oświetlone, więcej ławek, fontanna, mała architektura i monitoring miejski.
Fontannę.
Wyczyścić, jest brud przede wszystkim, jest okupacja przez osoby z grup problemowych,
czasem zamiast środkiem, trzeba iść chodnikiem wzdłuż Babina lub Parczewskiego, karać
mandatami właścicieli psów, którzy udają, że ich pies niczego nie zrobił, patrolować regularnie
(Straż Miejska).
Ożywienie powinno nastąpić przez dodanie nowych funkcji oprócz spacerowej
i wypoczynkowej.
Zlikwidować parking na wysepce, na ul. Parczewskiego i oddać tą przestrzeń komunikacji
miejskiej na przystanki, jak było przez wiele lat.
Rewitalizacja powinna być jak najbardziej stonowana, a jeśli chce się dokonywać wielkich
zmian to tylko za pomocą konkursu SARP, w przypadku rzeźb plenerowych profesjonalne
konkursy rzeźbiarskie. Nie jest to jednak najbardziej wymagający zmiany fragment miasta,
chociaż wymaga poprawy bezpieczeństwa w szczególności fragment między Kanonicką
a Złotą. Inaczej po odnowieniu nastąpi szybka dewastacja. Nie wpisałem, że ten fragment
powinien być uwolniony od aut, ponieważ moim zdaniem bez aut powinna być ul Śródmiejska,
Zamkowa, Św Stanisława z placem przykościelnym, Mariańską.
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Głównym problemem plant jest na tą chwilę zaniedbana zieleń oraz śmieci, słabo
rozplanowane ciągi piesze (trudno dojść do zaparkowanego auta nie depcząc zieleni), brak
elementów przyciągających tam ludzi (kawiarnie, ogródki, fontanna czy skwery
wypoczynkowe), ale przede wszystkim zła sława okolicy. Ludzie po zmroku boją się tam
wypoczywać, a i w ciągu dnia zdarza się natknąć na agresywne osoby pod wpływem alkoholu.
Na Plantach przechodzień nie może czuć się bezpiecznie, często mają miejsce zachowania
patologiczne. Sprzyja temu zbytnie zacienienie bocznych alejek. Innym problemem są
niedoskonałości komunikacyjne – odsunięte od osi głównej alei przejście dla pieszych na
przecięciu z Kanonicką oraz brak dobrych dojść z miejsc postojowych wzdłuż Parczewskiego
i Babinej. Priorytetem powinno być stworzenie przedłużenia parku miejskiego i zielonych płuc
miasta.
Dostosować ścieżki do tych naturalnie wydeptanych przez ludzi! Droga nie powinna być
falowana jak na projekcie. Utrudni to i wydłuży drogę. Płynność przejścia czy przejazdu
rowerem zapewni prosta droga.
Bardzo dobry pomysł, najważniejsze by planty, jak i plac Kilińskiego były spójne to znaczy, by
nawierzchnia na całej długości była wybudowana z tych samych elementów, by był porządek
architektonicznych, bez zbędnych barierek itp.
Brakuje przejść dla pieszych na zewnętrzne strony plant: do sklepów, samochodów – należy
utrzymać wydeptane ścieżki i skróty, którymi chodzą przechodnie. Układ alejek powinien być
tak zaplanowany, żeby nie powstawały dodatkowe "skróty", szczególnie przy wejściu / wyjściu.
Brakuje dużych drzew o rozłożystych koronach, które dają cień.
Im mniej kombinacji, tym lepiej, powinno być przede wszystkim schludnie i czysto, to miejsce
chwili odprężenia w centrum miasta.
Planty mają głównie funkcję komunikacyjną. Chciałbym zwrócić uwagę, że przy kolejnych
remontach nawierzchni, dosadzeniach żywopłotu, czy remont parkingów przy ulicy
Parczewskiego zupełnie zignorowały przyzwyczajenia ludzi. Na siłę próbowano je zmieniać, ale
to jak walka z wodą. Po co systematycznie zasadzać wydeptane ścieżki żywopłotem, przecież
on i tak nie przetrwa, czy nie lepiej zrobić tak w końcu chodnik. Dlaczego ciąg komunikacyjny
spomiędzy bloków przez Planty koło dawnego kiosku Ruchu w stronę ul. Szklarskiej
wykończono na skrócie w prawo pod kątem przecież i tak wszystko zadeptali zaraz łuk
niszcząc roślinność. Takie działania są bez sensu. Zaplanujcie Planty tak, żeby nie utrudniać
życia i nie wystawiać je na zniszczenia.
Lepsze oświetlenie.
Mniej osób zażywających alkohol.
Nie dopuścić do modernizacji osoby, która projektowała fontannę przy szkole muzycznej.
Jak najwięcej naturalnej zieleni, jak najmniej tworów mniej lub bardziej artystycznych (oby
nikomu nie przyszło do głowy postawić tam takie bułowate koszmary, jak pseudokwietniki
swego czasu na Śródmiejskiej).
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Jest brudno i obrzydliwie, przebudowa tego nie zmieni. Trzeba posprzątać, pilnować żeby nie
było wszędzie psich kup, zadbać o istniejącą zieleń i wtedy decydować co dalej. A przebudowa
obecnie to jak przebranie kogoś w czyste ciuchy bez umycia i uczesania. Bez sensu. Całe
miasto to jeden wielki brud i psia toaleta. Trzeba zorganizować raczej akcję wysprzątania
i pilnowania czystości, a nie brać się za przebudowę.
Nie marnujcie pieniędzy, patrzymy.
Aby zostawić jak najwięcej drzew i zieleni.
Marzą mi się czyste planty, takie jak w Krakowie. Jest to możliwe do przeprowadzenia tym
bardziej, że wielu architektów budujących Kraków, również zostawili swoje arcydzieła
w Kaliszu. W moim pojęciu Kalisz to mały Kraków, tylko brudny i zaniedbany. A szkoda bo
kocham Kalisz. Ponadto: wielki czas aby uporządkować ulicę Lipową. Można ją wyłączyć
z ruchu samochodowego i utworzyć alejkę spacerową. Ulica znajduje się blisko centrum,
a wygląda okropnie zaniedbana.
Proszę nie wprowadzać zbyt wielu zmian, potrzeba jest tylko niezbędnego uładzenia, delikatna
chirurgia drzew, więcej kwiatów i krzewów – ładnie prowadzonych, proszę zadbać o stan
ławek.
Dostęp swobodny do trawników.
Skromność i prostota "popłacają" – w architekturze "krajobrazu" bardzo ważna jest
"przestrzeń".
Straż miejska, powinna przeprowadzać częstsze kontrole bezdomnych, którzy tam śpią
i alkoholików, którzy piją.
Nie przeszkadza mi stan obecny aczkolwiek szerzy się chamstwo i bijatyki szczególnie przez
młodzież.
Czysto, czyste lampy, ławki bez pijaków.
Czysto – lampy czyste i bez pijaków.
Najwyższa dbałość o czystość, przede wszystkim wprowadzenie zakazu psów oraz
monitoringu.
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PLANTY MIEJSKIE
S PA C E R B A DA W C Z Y
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Spacer badawczy
Miejsce: Planty Miejskie.
Czas: 19 marca 2016 r., g. 11.00.
Ilość uczestników: 18 osób.
Cel: zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących
przebudowy Plant Miejskich połączone z możliwością
uzyskania informacji od projektanta.

Fot. Anna Tabaka

W trakcie spaceru projektant przebudowy zaprezentował
swoją koncepcję wraz z uzasadnieniem. Uczestnicy mogli
zadawać szczegółowe pytania oraz dzielić się swoimi
wątpliwościami. Ponadto podczas przejścia zebrano uwagi
i opinie, które uwzględniono w niniejszym raporcie, w części
Stanowisko Prezydenta.
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INNE
UWAGI
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Listę poparcia dla powyższego projektu podpisały 664 osoby.
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S TA N O W I S KO
P R E Z Y D E N TA
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Zbiorcze zestawienie odpowiedzi Prezydenta Miasta Kalisza
na uwagi i propozycje mieszkańców mieszczących się
w zakresie negocjowalnym niniejszych konsultacji
społecznych.
Lp.

Zagadnienie

Stanowiska Prezydenta Miasta Kalisza
SKWER Z FONTANNĄ

1

Funkcja reprezentacyjnowypoczynkowa

Uwaga uwzględniona.
Obecnie dominuje na skwerze funkcja reprezentacyjna. W projekcie zostanie rozszerzona funkcja
wypoczynkowa poprzez zwiększenia ilości miejsc do wypoczynku – ławki i leżanki.

2

Ławki

Uwaga uwzględniona.
W projekcie zostanie przewidziana większa ilość ławek na skwerze.

3

Miejsca postojowe dla rowerów

Uwaga uwzględniona.
W projekcie zostaną przewidziane miejsca postojowe dla rowerów.

4

Kosze do koszykówki

Uwaga nieuwzględniona.
Planowany charakter skweru nie uwzględnia funkcji sportowo-rekreacyjnej dlatego w projekcie
nie przewiduje się koszy do koszykówki.

5

Pomnik legionistów

Uwaga nieuwzględniona.
Elementem dominującym na skwerze pozostanie fontanna dlatego nie przewiduje się
wprowadzania dodatkowych znaczących elementów w przestrzeni skweru.

6

7

Stoliki do gry w szachy /
warcaby

Uwaga częściowo uwzględniona.

Stacja naprawy rowerów

Uwaga nieuwzględniona.

W projekcie zostaną przewidziane miejsca zacienione, co pozwoli na dogodne ustawienie
mobilnych stolików, które mogą posłużyć do gry w szachy / warcaby. Projekt nie przewiduje
usytuowania na skwerze stałych stolików do gry w szachy / warcaby. Tego typu rozwiązania
zaś przewidziane są na Plantach Miejskich.

Nie przewiduje się usytuowania stacji naprawy rowerów na skwerze. Tego typu urządzenia
powinny być umiejscawiane przy trasach rowerowych.
8

9

Upamiętnienie 100-lecia szkoły
muzycznej – ławeczka
z postacią ze świata muzyki

Wyjaśnienie.

Fontanna w kształcie fortepianu

Wyjaśnienie.

Ostateczna formuła upamiętnienia 100-lecia szkoły muzycznej zostanie przyjęta po rozpatrzeniu
propozycji fontanny w kształcie fortepianu.

Prezydent Miasta Kalisza zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z prośbą
o wydanie pisemnej opinii dotyczącej usytuowania na skwerze fontanny w kształcie fortepianu.
10

Rzeźby instrumentów

Uwaga nieuwzględniona.
W projekcie zostanie przewidziana duża różnorodność elementów małej architektury,
wprowadzenie dodatkowych elementów figuratywnych spowoduje dysonans w przestrzeni skweru.

11

Zacienienie w formie drzew

Uwaga uwzględniona.
W projekcie zostaną przewidziane miejsca zacienione, zarówno w formie drzew, jak i w formie
pergoli.

12

Parasole rozkładane

Uwaga nieuwzględniona.
W projekcie zostaną przewidziane miejsca zacienione, zarówno w formie drzew, jak i w formie
pergoli. W razie potrzeby zostaną przyjęte dodatkowe rozwiązania dające cień, np. w formie żagli
przeciwsłonecznych.

13

Fontanna posadzkowa

Uwaga uwzględniona.
W projekcie zostanie przewidziana kombinacja kilku form fontann, w tym fontanna posadzkowa.

47

Lp.
14
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Fontanna tradycyjna (z misą)

Stanowiska Prezydenta Miasta Kalisza
Uwaga uwzględniona.
W projekcie zostanie przewidziana kombinacja kilku form fontann, w tym fontanna nieckowa.

15

16

Fontanna – kombinacja różnych
typów

Uwaga uwzględniona.

Fontanna „z grzybkami”

Uwaga nieuwzględniona.

W projekcie zostanie przewidziana kombinacja kilku form fontann: posadzkowa, nieckowa
i przelewowa (kaskadowa).

W projekcie nie przewiduje się powrotu do poprzedniej formy fontanny "z grzybkami".
17

18

Fontanna „z konikami”
(obecnie PWiK)

Uwaga nieuwzględniona.

Podświetlenie fontanny

Uwaga uwzględniona.

W projekcie nie przewiduje się przeniesienia fontanny "z konikami"na skwer ze względu na jej
funkcjonowanie na terenie PWiK.

W projekcie przewiduje się kompleksowe rozwiązanie oświetlenia skweru z uwzględnieniem
oświetlenia fontanny. Projekt przewiduje "grę światła i wody".
19

Fontanna grająca, z muzyką

Uwaga nieuwzględniona.
Ze względu na reprezentacyjny charakter skweru oraz bliskość obszarów przyrody, podlegających
ochronie, w projekcie nie przewiduje się "grającej fontanny".

20

Nawierzchnia z płyt kamiennych

Uwaga częściowo uwzględniona.
W projekcie przewiduje się nawierzchnię z płyt granitowych łączonych z kostką granitową.

21

Więcej zieleni

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewiduje się wprowadzenie na skwer zwiększonej ilości zieleni, przede wszystkim
w postaci rabat kwiatowych i nowych nasadzeń krzewów.
PLANTY MIEJSKIE

22

Uwzględnienie przedeptów

Uwaga częściowo uwzględniona.
Przeprowadzona zostanie wizja lokalna istniejących przedeptów, po której, w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, podjęta zostanie decyzja o zakresie ich
uwzględnienia w projekcie.

23

24

25

Upamiętnienie Adama
Chodyńskiego – w tym poprzez
nadanie Plantom jego imienia

Uwaga częściowo uwzględniona.

Podkreślenie faktu istnienia
w miejscu obecnych Plant
kanału Babina

Uwaga częściowo uwzględniona.

Zieleń wymaga największej
zmiany

Uwaga uwzględniona.

W projekcie przewidziane będzie postawienie tablic informacyjnych dotyczących przeszłości tego
miejsca. Jedna z nich może być poświęcone tej postaci. W Kaliszu istnieje już ulica nosząca imię
Chodyńskiego. Propozycja nadania Plantom Miejskim jego imienia wymaga szerszych konsultacji
z Radą Miejską Kalisza.

W projekcie przewidziane będzie przypomnienie tego faktu w formie tablic informacyjnych.

Nadrzędnym celem projektu przebudowy Plant Miejskich jest rewaloryzacja istniejącej zieleni,
dlatego w tej kwestii dokonane będą duże zmiany.
26

Mała architektura wymaga
największej zmiany

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewidziana będzie wymiana istniejących elementów małej architektury – ławek,
koszy na śmieci oraz latarni – na nowe, bardziej estetyczne i funkcjonalne.

27

28

Priorytet dla ruchu pieszego w
miejscach przecięcia się Plant
z ulicami: Kanonicką, Złotą,
Wodną

Uwaga uwzględniona.

Koszty, finansowanie oraz
termin realizacji planowanej
inwestycji

Wyjaśnienie.

W tych miejscach zostaną uwzględnione udogodnienia dla pieszych w postaci przejść przez ulicę
w osi alei Plant. W miarę możliwości poziom przejść dla pieszych zostanie zrównany z poziomem
chodnika na Plantach.

Kosztorys inwestycji znany będzie po opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej. Miasto
planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Termin
realizacji inwestycji uzależniony jest od ostatecznego zakresu prac, ustalonego na etapie projektu,
oraz wysokości pozyskanych środków finansowych.

48

Lp.
29

Zagadnienie
Charakter historyzujący /
zabytkowy / stylizowany

Stanowiska Prezydenta Miasta Kalisza
Uwaga uwzględniona.
Charakter ten zrealizowany zostanie poprzez małą architekturę – ławki, kosze na śmieci oraz
latarnie – nawiązujące do dawnej stylistyki.

30

31

32

33

Funkcja mieszana oraz
komunikacyjna w tym
spacerowa

Uwaga uwzględniona.

Typ zieleni – drzewa, trawniki,
krzewy

Uwaga uwzględniona.

Woda w postaci fontanny
posadzkowej, kombinacji
różnych typów oraz stałej
kurtyny wodnej

Uwaga częściowo uwzględniona.

Ciek wodny wzdłuż chodnika

Uwaga nieuwzględniona.

W projekcie zachowana zostanie dotychczasowa spacerowa funkcja Plant Miejskich, wzbogacona
o funkcje rekreacyjno-wypoczynkową.

Nadrzędnym celem projektu przebudowy Plant Miejskich jest rewaloryzacja istniejącej zieleni,
w tym drzew, trawników i krzewów.

W projekcie przewiduje się powstanie dwóch typów fontann: posadzkowa oraz w formie ściany
wodnej.

Zaproponowane rozwiązanie wykracza poza możliwości rozbudowy ze względu na zbyt dużą
ingerencję w obecny stan.
34

Nawierzchnie kamienne –
z ciętej kostki oraz płyt

Uwaga uwzględniona.
Nowe nawierzchnie zaplanowane będą z ciętej kostki kamiennej (ciągi piesze) oraz kamiennych
płyt (funkcjonalne place).

35

Nawierzchnia bitumiczna

Uwaga nieuwzględniona.
Ze względu na reprezentacyjny charakter skweru nawiązujący do historycznego, nawierzchnie
bitumiczne zostały uznane za nieprzystające do tego miejsca.

36

Plac zabaw

Wyjaśnienie.
Ewentualne uwzględnienie placu zabaw w projekcie uzależnione jest od dokładnego wskazania
lokalizacji oraz uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

37

Stojaki na rowery

Uwaga uwzględniona.
W projekcie zaplanowane zostaną miejsca, w których ustawione będą stojaki na rowery.

38

Siłownia na wolnym powietrzu

Uwaga nieuwzględniona.
Element ten uznany został za zaburzający reprezentacyjny charakter Plant. Tego typu urządzenia
mogą być uwzględnione w innych lokalizacjach.

39

Tablice edukacyjne, historyczne

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewidziane będzie postawienie tablic informacyjnych dotyczących przeszłości tego
miejsca.

40

Miejsce na wystawy

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewidziane zostaną miejsca na czasowe wystawy plenerowe.

41

Stoliki do gry w szachy

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewidziane zostanie miejsce na stałe stoliki do gry w szachy.

42

Ławki ustawione „do siebie”

Uwaga częściowo uwzględniona.
W projekcie przewidziane zostaną miejsca, w których ustawione będą ławki w ten sposób.

43

Oranżeria / palmiarnia

Uwaga nieuwzględniona.
W ramach przebudowy nie przewiduje się powstania nowych obiektów kubaturowych.

44

Boisko, skejtpark

Uwaga nieuwzględniona.
Miejsca do uprawiania sportu wykraczają poza reprezentacyjny charakter Plant Miejskich. Tego
typu urządzenia są lub zostaną zrealizowane w innych lokalizacjach.

49

Lp.
45

Zagadnienie
Kompozycje kwiatowe, gazony

Stanowiska Prezydenta Miasta Kalisza
Uwaga uwzględniona.
W ramach rewaloryzacji zieleni przewiduje się również powstanie rabat i gazonów kwiatowych.

46

Kawiarnia

Wyjaśnienie.
Powstanie nowego obiektu o tej funkcji wykracza poza zakres projektu. Możliwe jest jednakże
wykorzystanie do tego celu istniejących na Plantach budynków.

47

Stojaki z torebkami na psie
odchody

Uwaga uwzględniona.
W projekcie przewidziane będą tego typu rozwiązania.

48

Wydzielone toalety dla psów

Uwaga nieuwzględniona.
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, iż tego typu rozwiązania nie spełniają swojej funkcji.
W związku z tym projekt nie będzie uwzględniał tej propozycji.

49

50

Kontrole straży miejskiej
w zakresie dbania o czystość
przez właścicieli psów

Wyjaśnienie.

Monitoring

Wyjaśnienie.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza na trzymających psy usuwanie
odchodów pozostawionych przez zwierzęta. Straż Miejska Kalisza obejmuje obszar Plant
Miejskich stałą kontrolą podczas patroli. Ponadto część terenu Plant jest obserwowana przez
monitoring miejski. Straż Miejska Kalisza w 2015 roku działając na podstawie art. 10 wspomnianej
ustawy nałożyła 97 mandatów karnych kredytowanych, udzieliła 25 pouczeń, sporządziła sześć
wniosków o ukaranie do sądu.

W bieżącym roku Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego zlecił projekt
rozbudowy sieci monitoringu miejskiego. W okolicy Plant Miejskich przewidziano usytuowanie
dwóch kamer, których dokładna lokalizacja uzależniona będzie od warunków terenowych.
51

Zakaz wyprowadzania psów na
Plantach

Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowane rozwiązanie na tym etapie uznane zostało za zbyt radykalne.

52

53

Nie ścinanie starych drzew,
dosadzanie nowych

Wyjaśnienie.

Żywopłot od strony jezdni
i parkingów

Uwaga uwzględniona.

W projekcie przewiduje się wycinkę drzew chorych w szczególności z gatunków inwazyjnych
i obcych. Ponadto przewiduje się nowe nasadzenie w ilości przekraczającej liczbę wyciętych
okazów.

W projekcie przewidziana zostanie zieleń parawanowa przesłaniająca częściowo istniejące
parkingi wzdłuż ulic.
54

Oczko wodne z rybami

Uwaga nieuwzględniona.
W projekcie przewidziane będą jedynie fontanny.

55

56

57

Wycięcie plant i zrobienie
parkingu

Uwaga nieuwzględniona.

Zmiana organizacji ruchu
w miejscu przecięcia Plant
z pl. Jana Pawła II

Wyjaśnienie.

Wydzielenie stref o różnych
funkcjach

Uwaga uwzględniona.

Nadrzędnym celem projektu przebudowy Plant Miejskich jest rewaloryzacja istniejącej zieleni. Nie
zakłada się więc jej likwidację, a z tym wiązałaby się realizacja tego postulatu.

Na tym etapie nie możliwe jest wprowadzenie innych rozwiązań komunikacyjnych. Zmiany w tym
zakresie wiążą się z modyfikacją organizacji ruchu dla całego Śródmieścia.

W projekcie przewidziano wydzielenie stref – m.in. relaksu (z fontanną posadzkową), rozrywki (ze
stolikami do gry w szachy), wypoczynku (ze stolikami kawiarnianymi).
58

Nowe przejścia dla pieszych na
ulicach Babina oraz
A. Parczewskiego ułatwiające
komunikację z Plantami

Wyjaśnienie.
Propozycja poddana zostanie analizie, po której wytypowane będą miejsca możliwe do
wprowadzenia nowych przejść dla pieszych.

Pozostałe uwagi i propozycje mieszkańców zebrane podczas konsultacji społecznych,
wykraczające poza zakres negocjowalny konsultacji, nie zostały uwzględnione
w powyższych zestawieniach.
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