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Wprowadzenie
Obszar  objęty  opracowaniem  miejscowym  planem  rewitalizacji  od  wschodu

ograniczony jest linią zabudowy ul. Kopernika, od południa północną linią zabudowy
ulic  Harcerskiej  i  Poznańskiej  do  Alei  Wojska  Polskiego,  która  to  ulica  stanowi
zachodnią  granicę  opracowania.  Od  północy  linię  obszaru  wyznaczają  granice
działek  przylegających  do  północnej  linii  regulacyjnej  ulicy  Jabłkowskiego
z rozszerzeniem o działkę przy  ul.  Kopernika 9.  Teren jest  nachylony z południa na
północ. 

Kształt  jednostek  przestrzennych  obszaru,  tzn.  wnętrz  ulicznych,  działek
i układów  zabudowy  powstał  na  przełomie  XIX  i  XX  wieku.  Budynki  będące
w granicach opracowania pochodzą w większości z początku XX wieku (lata 1900 –
1914) 

Obszar  Jabłkowskiego-Podgórze  charakteryzuje  się  dużym  nawarstwienie
problemów przestrzennych. Są to zarówno kwestie związane z zagospodarowaniem
terenu,  jak  i degradacją  dziedzictwa kulturowego,  materialnego  i  niematerialnego.
W dużej mierze mamy tu do czynienia z wyeksploatowaną tkanką techniczną domów,
które  powstały  na  nieuregulowanym  urbanistycznie  przedmieściu  na  początku
XX wieku. Duża część z nich nie była modernizowana od początku ich powstania. 

W budynkach zachowały  się  ciekawe elementy architektoniczne stanowiące
o całości  zabytkowej kompozycji obszaru. Do elementów tych należą m.in.: stolarka
okienna i drzwiowa, ślusarka, metaloplastyka i inne małe formy składowe budynków. 

Zabudowa jest tu mniej intensywna niż w centralnej części Śródmieścia. Niewiele
budynków posiada oficyny,  dzięki  czemu przestrzenne podwórka mają stosunkowo
dobrą  wentylację.  Część  posesji  posiada ogrody  i  spore  dziedzińce,  które  tworzą
zamknięte i zwarte kwartały z dużą ilością zieleni.

W  przestrzeni  podwórek  znajdują  się  zarówno  małowartościowe  komórki
lokatorskie,  w dużej  mierze w bardzo złym stanie  technicznym,  jak  i  budynki  warte
zachowania  tj.:  używane  i  opuszczone  obiekty  przemysłowe  i  gospodarcze,  małe
budynki mieszkalne, na jednym z budynków znajduje się żydowska kuczka. 

Cały  obszar  opracowania  znajduje  się  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej.
Większa część budynków znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Nie podlegają
ewidencji budynki: Harcerska 13, Wronia 2, Podgórze 2-4, Poznańska 7, Ogrodowa 5, 7,
Jabłkowskiego 3, 9 i Aleja Wojska Polskiego 103-105. Jeden budynek - Podgórze 8 -
znajduje się w Rejestrze Zabytków Wielkopolski pod nr [659/A] 28.12.1992

Zabytkowa  architektura  zawarta  zarówno  w  budynkach,  jak  i  w  całym
otoczeniu składającym się na ten obszar, stanowi dokument dziejów Kalisza, dawnej
różnorodności i skomplikowanych warunków gospodarowania w przestrzeni. 
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Kwartał A

Nieruchomości:

- Kopernika: 19, 21
- Harcerska: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- Wronia 2
- Podgórze 2-4, 6, 8

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: przełom XIX i XX wieku 

Narożnik budynku – skrzyżowanie ul. Kopernika i Harcerskiej. 

Widok na elewację boczną i frontową od strony ul. 
Harcerskiej. 

Widok od strony ul. Harcerskiej i na przejście piesze łączące 
ul. Harcerską z ul. Podgórze. 

Adres: Harcerska 3, działka nr ewid. 131/1,
obręb 043 Rogatka 

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Działka ta stanowiła niegdyś całość z 
posesją Kopernika 21, a najstarsze znane
ślady zabudowy murowanej notuje plan 
miasta Kalisza z 1825 roku w miejscu 
obecnego segmentu narożnego 
kamienicy. W obecnej formie budynek 
posiada w znacznej mierze zachowany 
wystrój typowy dla wielu 
małomiasteczkowych kamienic kaliskich 
przełomu XIX-XX wieku, z pasami 
gzymsów, boniowanym parterem, 
płycinami czy facjatkami. 

Wyższe skrzydło od strony Kopernika 
sąsiaduje ze starszym domem od strony 
Harcerskiej, którego parter znajduje się 
częściowo poniżej obecnego poziomu 
ulicy (funkcja usługowa). Od strony 
zachodniej przejazd – uliczka 
wewnętrzna, poprowadzona po dawnej 
granicy działek przylegających do ul. 
Kopernika. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyński).

W parterze budynku znajdują się lokale 
użytkowe – obecnie niewykorzystywane.

Stan techniczny budynku –  
dwuczęściowy budynek wymagający 
konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone, zabudowania
gospodarcze w nie najlepszym stanie 
technicznym.

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na podwórze oraz ciąg pieszy łączący ul. Harcerska z 
ul. Podgórze
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1917 rok

Widok na elewację frontową budynku.

Widok na elewację frontową budynku.

Widok od podwórza.

Adres: Harcerska 5, działka nr ewid. 128,
obręb 043 Rogatka 

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek wykorzystywane na cele 
usługowe. 

Zabudowa w tym miejscu od strony 
drogi dobrzeckiej mogła istnieć już w 
latach 20. XIX wieku, jak sugerują plany 
Kalisza z tego czasu. Obecnie istniejący 
dom parterowy ze skośnie ustawioną 
oficyną (po zachodniej granicy działki) 
zbudowała rodzina Trzęsowskich w 1917 
roku na miejscu starszej zabudowy. W 
okresie międzywojennym na posesji 
istniał ogród, lodownia, stajnia i studnia, 
a w domu rodzina prowadziła sklep 
mięsny i wędliniarnię, dla której potrzeb 
w 1935 roku powstał pawilon masarni w 
północno-wschodniej cz. działki, 
projektu Antoniego Karolaka. 

Parterowy obiekt stanowi wyrwę w 
gabarycie zabudowy pierzei ulicy 
Harcerskiej. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyński)

Stan techniczny budynku – dobry.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze wymagające konserwacji. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Widok na elewację frontową budynku. 

Elewacja frontowa – odpadający tynk. 

Adres: Harcerska 7, działka nr ewid. 126
obręb 043 Rogatka

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Dwupiętrowy dom frontowy z częściowo 
użytkowym, mieszkalnym poddaszem 
powstał zapewne jeszcze przed I wojną 
światową, ale w obecnej formie 
pochodzi z okresu międzywojennej 
odbudowy i przebudowy miasta, gdy 
zapewne podniesiono dach. 
Siedmioprzęsłowa, symetryczna fasada 
jest pozbawiona ozdób, urozmaicona 
balkonami oraz trójkątną wystawą 
poddasza z oknem termalnym, 
flankowaną przez facjatki. Dach 
dwuspadowy pierwotnie nakrywała 
dachówka, obecnie papa. Handlowo-
usługowy parter z bramą przejazdową 
na podwórze. 

Na podwórzu parterowe obiekty 
gospodarcze, drwalniki, garaż. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyński).

W parterze budynku funkcjonują lokale 
usługowe. 

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok od podwórza. 

Widok od podwórza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok, 
odbudowana po 1929 roku

Elewacja frontowa budynku. 

Elewacja frontowa – odpadający tynk. 

Adres: Harcerska 9, działka nr ewid. 125
obręb: 043 Rogatka 

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Dwupiętrowy dom z mansardą skrytą w 
dwuspadowym dachu o 
sześcioprzęsłowej, asymetrycznej 
elewacji z handlowym parterem w 
obecnej formie stanowi efekt odbudowy
starszej kamienicy po zniszczeniach 1914 
roku, kiedy Niemcy spalili część ulicy 
Dobrzeckiej (Harcerskiej). Działka od 1876
roku do połowy lat 20. XX wieku należała
do rodziny Fileckich, od zachodu 
sąsiadując z folwarkiem Dobrzec Mały 
„Glapigórka” i stanowiąc zachodnią 
granicę pierwszego etapu parcelacji 
terenów poklasztornych na tym 
obszarze. Dwupiętrowa kamienica o 
neorenesansowej elewacji powstała 
zapewne ok. 1900 roku. Po zniszczeniu w 
1914 roku została odbudowana w latach 
1929-1930 według projektu Adama 
Czyżewskiego, ostatecznie z częściowym
uproszczeniem elewacji (np. rezygnacja 
z trójkątnych naczółków nad oknami). W 
1929 roku także według projektu 
Czyżewskiego zbudowano na podwórzu
parterowy domek dla dozorcy, 
zachowany w zdegradowanej formie do 
dziś. Dom posiadał mieszkania z 
łazienkami i kuchniami od podwórka.  
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyński)

W parterze budynku funkcjonują punkty 
usługowe. 

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji i bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
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Widok na elewację boczną i frontową budynku oraz budynek
sąsiedni Harcerska 11.

Widok na podwórze.

Projekt odbudowy domu pod adresem Harcerska 9, Adam 
Czyżewski, 1929 r. Za APK, AMK, sygn. 831, k.15-19, fragment; 
elewacja, przekrój poprzeczny. 

- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej.

11



Projekt odbudowy domu pod adresem Harcerska 9, Adam 
Czyżewski, 1929 r. Za APK, AMK, sygn. 831, k.15-19, fragment; 
elewacja, przekrój poprzeczny. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: początek XX wieku 

Elewacja frontowa budynku. 

Elewacja frontowa i sąsiedztwo z budynkiem Harcerska 9.

Widok na podwórze.  

Adres: Harcerska 11, działka nr ewid. 123,
obręb 043 Rogatka

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Obszerna działka została wyodrębniona
po 1900 roku z terenów parcelowanego 
przez Hajmana i Dancygiera folwarku, 
od zachodu przylegała do zabudowań 
podwórza gospodarczego, zajętego 
później przez ulicę Wronią. Dwupiętrowy 
dom frontowy z niewielkimi mieszkaniami
i pozbawioną wystroju elewacją powstał
zapewne ok. 1908-1910 roku, być może 
na podstawie jednego z projektów 
Józefa Chrzanowskiego, w ostatnim 
okresie życia projektującego dla wielu 
niezbyt zamożnych inwestorów z tej 
części miasta. Obecnie obiekt 
nieużytkowany, opuszczony. 

W dziedzińcu zabudowa gospodarcza 
– w tym piętrowy budynek komórek 
lokatorskich w typie „gołębnik”. (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
górzyński)

Stan techniczny budynku – bardzo zły – 
niezabezpieczone otwory okienne, w 
parterze część otworów zabezpieczona 
poprzez zabicie ich drewnianymi 
klepkami lub sklejką. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: brak danych

Elewacja frontowa budynku.

Widok z góry. 

Adres: Harcerska 13, działka nr ewid. 121,
obręb 043 Rogatka

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Współczesny budynek parterowy, 
cofnięty od linii zabudowy.

W budynku znajduje się punkt usługowy.

Podwórko utwardzone i 
zagospodarowane.

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok 1910 rok

Narożnik kamienicy u zbiegu ulic Harcerskiej i Wroniej. 

Widok od ul. Harcerskiej.

Widok od ul. Wroniej.

Adres: Harcerska 15, działka nr ewid. 120,
obręb 043 Rogatka

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego: 

Współczesne dwie posesje Harcerska 13 
i 15 stanowiły początkowo jedną całość, 
wydzieloną w czasie parcelacji folwarku 
z dawnego podwórza gospodarczego. 
Na miejscu zburzonych budynków 
gospodarczych Józef Chrzanowski 
zaprojektował w 1910 roku okazałą, 
dwupiętrową kamienicę o 
dwutraktowym, 11- przęsłowym skrzydle 
od strony Harcerskiej, o elewacji 
dzielonej lizenami, gzymsami i 
prostokątnymi otworami okiennymi z 
balkonami. Okna miały być obudowane 
neobarokowymi oprawami. Od strony 
nowoprojektowanej ulicy (Wronia) miał 
się znaleźć jednotraktowy segment-
oficyna. Niestety, w trakcie budowy 
powstało tylko skrzydło boczne i 
fragment frontowego – wybudowano 6 
przęseł od strony Harcerskiej. 
Prawdopodobnie pozostałą część 
budowy rozpoczęto, ale nigdy nie 
ukończono w całości (zapewne mury 
wyniesiono do wysokości 1 piętra). 
Inwestor nie wykonał też wystroju 
architektonicznego fasad domu, 
zapewne z braku środków finansowych, 
które zaważyły też o podziale działki na 
dwie części i odsprzedaż „mniejszego”, 
nieukończonego skrzydła – obecnie 
istniejącego tylko w postaci destruktu. - 
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyński)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Tylna elewacja i podwórko. 

Projekt obszernej, narożnej kamienicy na obecnej posesji 
Harcerska 15.
Fragment planu z 1910 r. opracowanego przez Józefa 
Chrzanowskiego , z jednostki 8363, APŁ, RGK, k. 64.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Widok na elewację frontową budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres: Kopernika 19, działka nr ewid. 
130/2,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: wspólnota mieszkaniowa

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Siedmioprzęsłowy dom o symetrycznej 
kompozycji fasady osnutej na 
obiegowych motywach 
neorenesansowych i dwutraktowym 
wnętrzu stanowi fragment 
wyrównanego gabarytu pierzei 
zachodniej ulicy Kopernika. Płytka, 
prostokątna działka została 
wyodrębniona na gruntach 
pofranciszkańskich już ok. 1870 roku i 
posiadała początkowo drewnianą 
zabudowę. 

Budynek posiada zachowany wystrój 
elewacji przyulicznej za wyjątkiem 
balkonów, wymienionych zapewne po 
1945. Wtórna stolarka/podziały okienne 
oraz brama. Na podwórzu parterowa 
zabudowa gospodarcza z okresu 
budowy domu. Dom frontowy stanowi 
część układu urbanistycznego kwartału 
oraz zabytek architektury.  (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na podwórko. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1908 rok 

Widok na elewację frontową budynku.

Wejście główne do budynku. 

Adres: Kopernika 21, działka nr ewid. 
131/2,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Budynek powstał w 1908 roku na działce
należącej do rodziny Woldańskich i 
obejmującej również narożną posesję 
pod obecnym adresem Harcerska 3. 
Projekt czteroprzęsłowej, dwupiętrowej 
kamienicy frontowej przylegającej do 
domu Harcerska 3 sporządził architekt 
miejski A. Herman, w kompozycji fasady 
nawiązując do sztuki nowożytnej i 
klasycyzmu. Nie wykonano w całości 
wystroju fasady, ograniczając się do 
najprostszych podziałów ramowych, 
dodano też balkony. W 1910 roku 
Herman zaprojektował dla A. 
Woldańskiego rozbudowę kamienicy w 
kierunku Harcerskiej, z nadbudową i 
przebudową starszego, piętrowego 
domu narożnego. Fasada miała być 8-
przęsłowa, organizowana lizenami i 
listwowymi dekoracjami geometrycznymi
w tynku, z niską attyką wieńczącą i 
nerkowatym oknem strychu – całość 
operowała estetyką secesyjną. 
Ostatecznie projektu nie zrealizowano. 

Na płytkim podwórzu znajdują się 
parterowe budynki gospodarcze. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewacje tylną i podwórko. 

- sieć gazownicza znajduje się w ciągu 
ul. Kopernika. 

20



Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1960 roku. 

Widok od strony Podgórza.

Widok od strony Kopernika. 

Adres:: Podgórze 2-4, działka nr ewid. 127/1, 
129/1, 130/1, 127/2, obręb: 036 Śródmieście II

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem Miasta Kalisza 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w 
parterze.

Zabudowa na działce powstała w drugiej 
połowie XIX wieku, do lat po II wojnie 
światowej istniał tu drewniany dom frontowy z
ok. 1880 (?) i lepianka w podwórzu, zapewne 
jeszcze starsza. W 1914 roku nowi właściciele 
posesji, rodziny Kindów i Szollów, planowały tu 
budowę dwupiętrowej, narożnej kamienicy wg
projektu podpisanego przez architekta 
miejskiego A. Hermana, z przebiciem 
Podgórza do Kopernika; planów nie 
zrealizowano z powodu wybuchu wojny. W 
okresie międzywojennym część działki 
wywłaszczono pod wylot ulicy Podgórze. 
Obecna zabudowa na tej i sąsiedniej działce 
przy ul. Podgórze powstała ok. 1960. 

Powojenny budynek wielorodzinny 
zaprojektowano z uszanowaniem gabarytu 
sąsiednich kamienic z przełomu XIX-XX wieku, 
zlokalizowanych od strony ulicy Kopernika. - 
(na podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Obecnie w budynku mieści się Dom sąsiedzki 
utworzony przez Miasto Kalisz w ramach 
prowadzonego procesu rewitalizacji. 

Stan techniczny budynku – budynek nie 
wymagający interwencji. 

Podwórko: utwardzone. Zagospodarowane.

W podwórzu znajduje się osobny budynek, w 
którym mają siedzibę przychodnie lekarskie, 
oraz administratorzy wspólnoty 
mieszkaniowej.  

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na elewację od strony ul. Podgórze i wylot na ul. 
Kopernika. 

Widok na podwórze i elewacje tylną. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1933 rok

Elewacja frontowa budynku.

Widok ne elewację wschodnią budynku (od ul. Kopernika), 
oraz wlot na ciąg pieszy prowadzący do ul. Harcerskiej. 

Adres:: Podgórze 6, działka nr ewid. 124, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: współwłasność osób 
prawnych i osób fizycznych. 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Działka, wydzielona prawdopodobnie z 
posesji Harcerska 9, pozostawała 
niezabudowana do 1933 roku, kiedy to 
rodzina Sołoniewiczów wybudowała 
piętrowy dom mieszkalny, przylegający 
do kamienicy Klonowskich. Projekt 
sporządził Albert Nestrypke. Wykonano 
tylko trzy przęsła z planowanych 
czterech.  (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Elewacja frontowa. 

Widok na elewację tylną i podwórze. Po prawej stronie 
widoczny ciąg pieszy prowadzący na ul. Harcerską. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1901, przebudowany
w 1908 roku 

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres:: Podgórze 8 – 10, działka nr ewid. 
118,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z pawilonem 
handlowym na posesji.

Jeden ze starszych budynków przy ulicy 
Podgórze.

Kamienicę dla Apolinarego 
Klonowskiego zaprojektował ok. 1901 
roku Józef Chrzanowski, lokalizując dom 
na największej działce wydzielonej z 
parcelowanego przez Hajmana i 
Dancygiera majątku ziemskiego. 
Piętrowy, dwutraktowy dom o 
początkowo ośmioprzęsłowej, 
neorenesansowej elewacji stanął kilka 
metrów od projektowanego biegu ulicy 
Podgórze, u wylotu Gołębiej. Na każdym 
piętrze zaplanowano po 2 dwupokojowe
mieszkania bez wygód. Wokół założono 
ogród. W 1908 roku ten sam projektant 
przygotował plan rozbudowy domu o 
dwa przęsła w kierunku zachodnim, z 
dodaniem kolumnowego ganku przed 
wejściem. Zgodnie z zaleceniami władz 
budowlanych ganek zamieniono na 
balkon. Po stronie zachodniej posesji 
powstał budynek komórek lokatorskich. 
Zachowany do dziś projekt przedstawia 
zupełnie odmienny od obecnego wystrój
fasady, brak jednak wiarygodnych 
informacji o tym, czy obecna jej forma 
jest efektem przebudowy, czy też 
wykonania planu z 1908 roku niezgodnie 
z założeniami (?). 

Istniejący pawilon handlowy bliżej ulicy 
Wroniej – spełnia istotną funkcję 
lokalnego sklepu, ale jego typowa, 
pozbawiona wartości architektonicznej 
forma jest wtrętem w zabudowę ulicy. 

Obszerna działka Klonowskich znajduje 
się na malowniczym terenie o znacznym 
spadku i wypiętrzeniach (dawna 
„Glapigórka”) i pozostaje w większości 
niezabudowana. -  (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)
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Widok na elewacje boczną od strony zachodniej. 

Widok na podwórko przylegające do ul. Podgórze. Po lewej 
komórki lokatorskie. 

Budynek o unikatowym znaczeniu 
architektonicznym – wpisany do 
Rejestru zabytków pod numerem [659/A]
28.12.1992

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Przyłącza: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacyjna, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
- sieć gazownicza.  
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Sklep wielobranżowy na działce Podgórze 8-10. 

Widok na działkę Podgórze 8-10 tzw. Glapigórkę. 

Plan rozbudowy kamienicy A. Klonowskiego z 1908 r. 
Fragment projektu domu ze zbioru APŁ, RGK, sygn. 8363, k.39.

27



Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1937-1938 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres: Wronia 2, działka nr ewid. 119,
obręb 043 Rogatka 

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Nieruchomość nr 2 została wydzielona 
podczas parcelacji podwórza 
gospodarczego folwarku „Glapigórka” 
ok. 1908-1910 roku. Do połowy lat 30. XX 
wieku znajdowały się na niej drewniane 
zabudowania. W 1937 roku rozpoczęto 
budowę dwupiętrowej kamienicy 
Kowalskich o skromnej, modernistycznej 
architekturze. Niestety, domu nigdy 
nieukończono. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Projekt budynku nie został w pełni 
zrealizowany na etapie budowy.

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na elewację tylną i podwórze. 

Wronia 2, wycinek z projektu budowlanego  z 1937 r. , z 
jednostki APK, AMK, sygn. 2709.
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Wronia 2, wycinek z projektu budowlanego  z 1937 r. , 
elewacja podwórzowa, ustępy oraz rzut kondygnacji z 
rozłożeniem budowy na etapy, z jednostki APK, AMK, sygn. 
2709.
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Kwartał B

Nieruchomości:

- Wronia: 1, 3
- Poznańska: 1, 3, 5, 7
- Ogrodowa: 1
- Podgórze: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. XIX-XX wiek

Widok od strony ul. Ogrodowej. 

Widok na posesję od strony ul. Poznańskiej. 

Widok na zabudowania wewnątrz posesji. 

Adres: Ogrodowa 1, działka nr ewid. 105,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Wydzieloną działkę w rejonie 
skrzyżowania Poznańskiej i Ogrodowej 
notują plany z pierwszej połowy XIX 
wieku, a dwa budynki w jej obrębie – 
plan Wollego (1878). Gminna ewidencja 
zabytków określa czas powstania domu 
na I połowę XIX wieku, co należałoby 
zweryfikować dokładną kwerendą 
archiwalną. Piętrowy budynek 
mieszkalny od strony Ogrodowej 
posiada od południa dostawkę w 
postaci parterowego pawilonu 
dawnego sklepu/zakładu usługowego z 
cz. mieszkalną od podwórza. 
Wspomniany dom mieszkalny i sklep były
wielokrotnie przebudowywane i utraciły 
pierwotny charakter fasad. 

Nieforemna działka posiada 
substandardową zabudowę, której 
parter znajduje się cz. poniżej poziomu 
ulicy Poznańskiej i Ogrodowej. Od strony 
narożnika brak zabudowy. (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyński)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający przebudowy 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Karta nieruchomości 

Fotografie: Czas powstania: pocz. XX w.

Budynek narożny Podgórze 24 – widok od ul. Podgórze. 

Budynek narożny Podgórze 24 – widok od ul. Ogrodowej. 

Adres:: Podgórze 24, działka nr ewid. 104,
obręb 036 Śródmieście II

Własność:współwłasność Miasta Kalisza 
i osób fizycznych

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Narożnikowa zabudowa działki składa 
się z piętrowego, siedmioprzęsłowego 
domu od strony ul. Ogrodowej o 
dzielonej gzymsem elewacji z reliktami 
naczółków nad oknami I piętra, 
dwuprzęsłowego, piętrowego i nieco 
niższego segmentu oraz narożnej 
kamienicy piętrowej o dwuprzęsłowej 
elewacji od strony Ogrodowej i 
siedmioprzęsłowej fasadzie od strony 
wąskiej linii regulacyjnej ulicy Podgórze. 
Ten ostatni budynek powstał zapewne 
przed 1906 rokiem, a pozostałe w 
zbliżonym czasie, choć segment-łącznik 
o dachu pulpitowym – kryjący wewnątrz
wtórną klatkę schodową, na którą 
wychodzą okna niektórych pomieszczeń 
– mógł zostać zbudowany w latach 
międzywojennych. 

Dwutraktowego segmentu kamienicy od
strony północnej nigdy nie ukończono w 
przewidywanej wysokości (od strony 
Ogrodowej) – stąd przerywana, 
nieregularna linia gabarytu połączonych
budynków oraz nietypowe, unikatowe na
tym obszarze rozwiązanie jednej z klatek
schodowych. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Budynek narożny Podgórze 24 – widok od ul. Ogrodowej. 

Widok na podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1910-1911 roku, 
rozbudowana w latach 
międzywojennych 

Elewacja frontowa od ul. Podgórze. 

Narożnik budynku i widok na elewację boczna od strony ul. 
Wroniej. 

Adres:: Podgórze 12, działka nr ewid. 112,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy, narożnikowy dom o 
czteroprzęsłowych elewacjach 
bocznych podzielonych na boniowany 
cokół i wyższe piętra, artykułowanych 
lizenami, zbudowano w latach 1910-1911 
według projektu A. Hermana, tylko 
częściowo wykonanego co do wystroju 
elewacji. W 1921 roku kamienicę 
otynkowano, a w 1930 roku zatwierdzono
projekt jej rozbudowy o skrzydło od 
strony Wroniej (A. Nestrypke). Nowy 
segment rozwiązano jako 
czteroprzęsłowy, o analogicznej 
wysokości jak starsza część, z dwoma 
balkonami na piętrze pierwszym i 
drugim. Elewacje zostały co prawda 
zharmonizowane w projekcie Nestrypke, 
ale do dziś nie wykonano dekoracji 
fasady nowej części. 

Kamienica stanowi wartościowy 
przykład jednej z faz architektury 
wczesnomodernistycznej w Kaliszu przed
1914 rokiem. Posiada zachowaną w 
znacznej mierze stolarkę drzwiową oraz 
metaloplastykę krat na dwuczęściowej 
klatce schodowej wykładanej lastrykiem.

Międzywojenne skrzydło pozostało do 
dziś nieotynkowane – należy opracować
rozwiązanie konserwatorskie. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy 
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Narożnik budynku i widok w ul. Podgórze w kierunku 
zachodnim (do al. Wojska Polskiego. 

Wejście główne do budynku.

w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Widok na podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1908-1909 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku.

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres:: Podgórze 14, działka nr ewid. 111, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego:

Piętrowa kamienica o wąskiej, 
czteroprzęsłowej elewacji przyulicznej i 
nieco bogatszym niż w domach 
sąsiednim wystroju powstała po 1906 
roku. Asymetryczna fasada zachowała 
oryginalną stolarkę drzwiową, 
tradycyjne podziały okien oraz 
rozbudowane gzymsy i pilastry w 
artykulacji skrajnego przęsła. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– widoczny odpadający tynk, wykruszające 
się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1906-1907 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Elewacja frontowa budynku. 

Adres:: Podgórze 16, działka nr 110,
obręb  036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego: 

Piętrowy dom mieszkalny o 
siedmioprzęsłowej elewacji, podobnie 
jak sąsiednie obiekty powstał zapewne 
w pierwszych latach po przyłączeniu tej 
części Ogrodów do Kalisza, z 
wycofaniem linii zabudowy Podgórza o 
kilka metrów na południe (lub w roku 
1902, zob. archiwalia). Skromna elewacja
otrzymała jedynie tradycyjny podział 
gzymsem oraz zaznaczenie osi lizenami, 
a także płyciny podokienne. Zwraca 
uwagę oryginalny balkon z secesyjną 
metaloplastyką. W okresie 
międzywojennym mieściło się tu 9 
mieszkań 1- pokojowych i jedno 2-
pokojowe. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– widoczny odpadający tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Widok na podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1908-1909 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejścia główne po wymianie drzwi wejściowych. 

Adres:: Podgórze 18, działka nr ewid. 109,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Piętrowy dom mieszkalny o 
pięcioprzęsłowej, symetrycznej fasadzie 
powstał w zbliżonym okresie do domu 
Jenerów (Podgórze 20), zapewne z 
późniejszą rozbudową o pomieszczenia 
mieszkalne w partii poddasza, 
oświetlane przez wystawki od strony 
podwórza. Skromne opracowanie 
architektoniczne fasady, otynkowanej w 
latach 30. XX wieku. (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1908-1909 rok

Elewacja frontowa budynku.

Elewacja frontowa i wejście główne do budynku. 

Widok na podwórze. 

Adres:: Podgórze 20, działka nr ewid. 108,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: wspólnota mieszkaniowa

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Działkę wydzielono w 1903 roku z 
parcelowanego folwarku, a w 1907 roku nabył
ją Piotr Jener, który w latach 1908-1909 
zbudował tu piętrowy dom na podstawie 
projektu Władysława Stachlewskiego. Przy 
ustalaniu linii regulacyjnej władze miasta i 
guberni narzuciły poszerzony przekrój dla 
ulicy Podgórze, przez co Jener musiał 
zbudować kamienicę nieco w głębi działki. 

W projekcie Stachlewski zakładał powstanie 
pięcioprzęsłowego budynku o symetrycznej 
elewacji, dekorowanej gzymsami, 
boniowaniem różnych typów, opaskami 
okiennymi, płycinami. Skromna, choć 
elegancka fasada miała kryć dwutraktowe 
wnętrze z klatką schodową na osi, dzielone 
na małe 1 lub 2 pokojowe mieszkania; ustępy 
projektowano w podwórzu, podobnie jak 
mały obiekt gospodarczy. Dom powstał do 
1909 roku, niestety zrezygnowano z 
wykonania projektu elewacji (za wyjątkiem 
prostych gzymsów i płycin podokiennych). 
Budynek otynkowano dopiero w 1935 roku. Po
regulacji Podgórza parter domu znalazł się w
niekorzystnym położeniu względem krawędzi 
ulicy. 

Kamienica typu skromnego domu 
małomiasteczkowego, nigdy nieukończona 
wedle pierwotnego, zachowanego projektu. -
(na podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– widoczny odpadający tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania 
gospodarcze w złym stanie technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe do 
ogrzewania.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1906-1907 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Elewacja boczna od strony wschodniej. 

Adres:: Podgórze 22, działka nr 106,
obręb  036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy dom mieszkalny o ściętym 
od strony wschodniej narożniku i ślepej 
ścianie wschodniej powstał ok. 1906- 
1907 roku w linii regulacyjnej „wąskiej” 
części ulicy Podgórze – poszerzonej 
dopiero po wschodniej stronie posesji. 
Obiekt właściwie pozbawiony 
opracowania architektonicznego fasad, 
za wyjątkiem narożnika z balkonem i 
wieńczącą wystawą w partii poddasza. 
Już w okresie międzywojennym dom był 
w nienajlepszym stanie technicznym, 
stale pogarszającym się także w okresie 
powojennym, aż do wykwaterowania i 
przeznaczenia budynku do rozbiórki. 

Wraz z sąsiednim, narożnym budynkiem 
tworzy charakterystyczne dla historii 
ulicy Podgórze „zawężenie” pierzei w 
części zachodniej, jednak sam budynek 
nie przedstawia wielkiej wartości pod 
względem architektonicznym.  (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
przeznaczony do rozbiórki. - decyzja o 
rozbiórce. 

Podwórko: nieutwardzone, 
niezagospodarowane. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
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Widok od strony elewacji tylnej i podwórza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku.

Narożnik budynku, po lewej ul. Poznańska, po prawej ul. 
Wronia.

Widok na elewację boczną od strony ul. Wroniej.

Adres: Poznańska 1, działka nr ewid. 116/1,
obręb 043 Rogatka

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Dwuskrzydłowy i dwupiętrowy, 
reprezentacyjny dom o dziewięcioprzęsłowej 
elewacji od strony Poznańskiej i 
jedenastoprzęśłowej od strony Wroniej 
powstał około 1910- 1914 roku na działce 
sprzedanej przez Hajmana i Dancygiera, 
wydzielonej z obszaru podwórza 
gospodarczego folwarku „Glapigórka”. Od 
strony Poznańskiej zbudowano dwutraktowy 
korpus, a część od strony Wroniej 
potraktowano jako płytszą oficynę 
(rozbudowaną w okresie międzywojennym). 
Posesję, niegdyś wspólną (także z adresem 
Poznańska 3), nabyły rodziny Garstków, a 
następnie Woldańskich. Kamienicę – jedną z 
największych w tej części Kalisza – 
zaprojektowano tak, aby podkreślić walory 
narożnej posesji przy dwóch ulicach i wylocie
Dobrzeckiej, z artykulacją prostymi lizenami, 
podziałami ramowymi, pseudoryzalitami, 
ozdobną attyką i balkonami o ciekawej 
metaloplastyce. Projektantem domu mógł 
być J. Szrajer lub architekt miejski A. Herman. 
Od strony podwórza znajdowały się jeszcze 
do niedawna dwie drewniane(?) kuczki na 
metalowych podciągach, z których jedna 
nadal istnieje – unikatowe w Kaliszu zabytki 
związane z kulturą żydowską. 

Na elewacji od strony Wroniej zachowane 
relikty reklamy sklepu spożywczego z lat 
międzywojennych.

Od strony podwórka budynek posiada 
kuczkę.  (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego).

Budynek o unikatowym znaczeniu 
architektonicznym. 

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 
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Elewacja frontowa budynku, widok w kierunku zachodnim (do
al. Wojska Polskiego)

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Kuczka od strony podwórka. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Elewacja frontowa i przesmyk pomiędzy budynkami nr 3 i 5.

Adres: Poznańska 3, działka nr ewid. 115,
obręb 043 Rogatka

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem Miasta Kalisza

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Dwupiętrowy, substandardowy budynek 
wzniesiono na obszernej posesji 
wydzielonej z podwórza gospodarczego
folwarku „Glapigórka”. Kontrastuje on z 
domem pod adresem Poznańska 1 
brakiem opracowania 
architektonicznego elewacji, posiada 
też wspólne z w/w domem podwórze. - 
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Brama wjazdowa na podwórko kamienic Poznańska 3 i 
Poznańska 5.

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku.

Elewacja frontowa i wjazd na podwórko. 

Adres:: Poznańska 5, działka nr ewid. 113,
obręb 043 Rogatka  

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem Miasta Kalisza. 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dziesięcioprzęsłowy, piętrowy dom 
mieszkalny powstał po parcelacji 
„Glapigórki” na obszernej działce, 
zapewne według projektu Józefa 
Chrzanowskiego, chętnie stosującego w 
tym czasie w projektach kamienic dla 
średniozamożnych i skromniejszych 
inwestorów jedynie proste podziały 
elewacji za pomocą gzymsów oraz 
wystawki/attyki na osiach symetrii, o 
mniej lub bardziej fantazyjnych 
kształtach. Kamienice tego rodzaju były 
zazwyczaj 2-traktowe, o bardzo 
prostych układach, budowane szybko i 
tanio z przeznaczeniem na małe 
mieszkania bez wygód lub niewielkie 
zakłady przemysłowe. Przed 1914 w 
domu działała wytwórnia haftów pod 
firmą „Markowski i Spółka”. 

Kamienica w typie małomiasteczkowej, 
podmiejskiej zabudowy 
charakterystycznej dla krajobrazu 
przedmieść Kalisza początków XX wieku. 
Formy otworów okiennych zachowane, 
choć w większości wymienione na 
współczesne ramy. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: lata 20. XX wieku 

Elewacja frontowa budynku.

Elewacja frontowa budynku.

Adres: Poznańska 7, działka nr ewid. 107,
obręb 043 Rogatka 

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Wydzieloną działkę w rejonie 
skrzyżowania Poznańskiej i Ogrodowej 
notują plany z pierwszej połowy XIX 
wieku, a dwa budynki w jej obrębie – 
plan Wollego (1878). Istniejący obecnie, 
skromny dom piętrowy z oficyną boczną 
powstał między 1920 a 1931 rokiem na 
posesji powstałej z rozparcelowania 
wcześniej istniejącej posiadłości. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji, rewaloryzacji 
bądź przebudowy.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację boczną i tyły budynku. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku.

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres: Wronia 1, działka nr ewid. 114,
obręb 043 Rogatka 

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Piętrowy dom posadowiony na wysokich
suterenach (nachylenie terenu) powstał 
około 1910 roku, w czasie parcelacji 
ostatnich elementów dawnego folwarku
i wytyczania obecnej ulicy Wroniej. 
Czteroprzęsłowa elewacja zachowała 
skromne podziały architektoniczne i 
międzywojenny tynk. 

Kamienica stanowi fragment uskokowo 
ukształtowanej pierzei zachodniej ulicy 
Wroniej. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres: Wronia 3, działka nr ewid. 116/2,
obręb 043 Rogatka 

Własność: wspólnota mieszkaniowa

Opis stanu istniejącego:

Dwupiętrowy, reprezentacyjny dom o 
dziewięcioprzęsłowej elewacji od strony 
Poznańskiej i jedenastoprzęśłowej od 
strony Wroniej powstał około 1910- 1914 
roku na działce sprzedanej przez 
Hajmana i Dancygiera, wydzielonej z 
obszaru podwórza gospodarczego 
folwarku „Glapigórka”. Od strony 
Poznańskiej zbudowano dwutraktowy 
korpus, a część od strony Wroniej 
potraktowano jako płytszą oficynę 
(rozbudowaną w okresie 
międzywojennym). Posesję, niegdyś 
wspólną (także z adresem Poznańska 3), 
nabyły rodziny Garstków, a następnie 
Woldańskich. 

Na elewacji od strony Wroniej 
zachowane relikty reklamy sklepu 
spożywczego z lat międzywojennych. - 
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji,
widoczny odpadający tynk.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Kwartał C

Nieruchomości:

- Kopernika: 13, 15, 17
- Podgórze: 1, 3
- Jabłkowskiego 2

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1904-1906 rok

Widok na elewację od ul. Jabłkowskiego i w lot na ul. Gołębią 
pomiędzy budynkami Jabłkowskiego 2 i 4. 

Widok na narożnik i elewację od strony ul. Jabłkowskiego. 

Adres: Jabłkowskiego 2, działka nr ewid. 99,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w 
parterze.

Dwupiętrowy, wolnostojący dom przy wąskim,
początkowym odcinku wschodnim ulicy 
Jabłkowskiego cechuje się interesującym 
opracowaniem architektonicznym elewacji. 
Podobnie jak w domu pod adresem 
Kopernika 15, od strony posesji stowarzyszenia
higienicznego pozostawiono ślepą ścianę, 
którą jednakże udekorowano rytmem 
pozornych otworów okiennych i podziałami 
ramowymi jak w pozostałych elewacjach 
przyulicznych domu. Po zachodniej stronie 
granicy działki przebiega wąski odcinek 
uliczki Gołębiej – w linii granicznej znajduje 
się ślepa ściana ogniowa kamienicy. Budynek
gospodarczy na posesji powstał w 1921 roku 

Zachowana do dziś forma podziałów fasad 
(gzymsy, płytkie, pasmowe boniowanie 
parteru, wyróżnienie narożnika balkonem, 
płytkie, rysunkowe detale opraw otworów 
okiennych) . - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

W wysokim parterze budynku znajduje się 
lokal użytkowy – obecnie niewykorzystywany.
 
Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania 
gospodarcze w złym stanie technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy w 
budynku wykorzystywany jest gaz,
- budynek wykorzystujący paliwa stałe do 
ogrzewania.
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Widok na elewację ze ślepymi oknami od strony ul. Kopernika. 

Narożnik budynku. 

Widok na podwórko i ul. Gołębią po stronie zachodniej budynku. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910-1911 rok

Widok ne elewację frontową  i boczną od strony północnej. 

Widok na elewację frontową. 

Adres: Kopernika 13, działka nr ewid. 
100/1, 100/2, 100/3, obręb 036 
Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Dawna łaźnia publiczna i siedziba 
Kaliskiego Oddziału  Warszawskiego 
Towarzystwa
Higienicznego

Wolnostojący, parterowy gmach łaźni z 
suterenami i poddaszem skrytym w 
wysokim, czterospadowym dachu, o 
oryginalnej architekturze nawiązującej 
do Reformarchitektur i propozycji 
nowoczesnej architektury mieszkaniowej 
opartej o wzorce wernakularne (cottage
style, styl 1800) powstał w latach 1910- 
1911. Projekt sporządzili architekci Zenon 
Chrzanowski, Marcin Hajman i Janusz 
Dzierżawski. Działkę pod budowę 
obiektu przekazały władze miasta w 
1908 roku. Budynek funkcjonował jeszcze
długo po II wojnie światowej, 
wypełniając swoją pierwotną funkcję. 
Około 2008 roku został nadbudowany o 
jedno piętro i utrzymaniem zabytkowej 
formy, z dostosowaniem do celów 
usługowych. - (na podstawie ekspertyzy
historycznej M. Górzyńskiego)

Budynek o unikatowym znaczeniu 
architektonicznym. 

Stan techniczny budynku – budynek nie 
wymagający interwencji. 

W budynku funkcjonuje salon SPA.

Podwórko: utwardzone, 
zagospodarowane. 
 
Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na tyły budynku. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok.

Widok na elewację frontową budynku. 

Widok narożny budynku i elewację boczną ze ślepymi 
oknami. 

Adres: Kopernika 15, działka nr 103,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy dom narożny rozpoczyna 
pierzeję zachodnią ulicy Kopernika na 
tym odcinku, cechującą się 
wyrównanym gabarytem. 
Neorenesansowa elewacja o 
asymetrycznej kompozycji – ze skrajną 
osią o szerszych oknach, z przejazdem 
bramnym – posiada dodatkowo ślepą 
ścianę północną od strony 
nieruchomości nr 13, opracowaną 
architektonicznie.  

Budynek posiada wtórne balkony i w 
nikłym stopniu zachowaną stolarkę 
okienną, zastąpioną współczesnymi 
oknami o podobnych podziałach. 
Kamienica cechuje się ciekawą elewacją
także od dziedzińca, gdzie ulokowano 
płytki ryzalit klatki schodowej. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1907 rok

Widok na elewację frontową budynku. 

Widok na elewację boczną od strony ul. Podgórze. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres: Kopernika 17, działka nr ewid. 104,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Dwupiętrowy dom z mieszkalnymi 
suterenami, o dziewięcioprzęsłowej 
elewacji przyulicznej powstał około 1907 
roku. Skromne podziały poziome i 
pionowe – z boniowanym płytowo 
parterem – wyprowadzone w tynku w 
okresie międzywojennym, na bazie 
częściowo wykonanej elewacji ceglanej. 
Z posesji w okresie II Rzeczypospolitej 
wydzielono fragment pod przedłużenie 
ulicy Podgórze – wobec czego 
południowa ściana ogniowa kamienicy 
została wyeksponowana, a obecnie 
posiada wtórne przebicia otworów 
okiennych. 

Dom prezentuje typ dwupiętrowej, dość 
solidnej kamienicy mieszczańskiej z 
początków XX wieku, charakterystycznej 
w Kaliszu dla ulic głównych i śródmieścia
(za wyjątkiem enklaw o wielkomiejskim 
charakterze, jak np. ulica K. Pułaskiego). 
Budynek posiada częściowo zachowaną
dawną klatkę schodową z 
metaloplastyką i stolarką, ale np. wtórne
balkony (po 1945). - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego).

W parterze budynku funkcjonują punkty 
usługowe. 

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej.
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Karta nieruchomości 
 

Fotografia: Czas powstania: lata 1925-1927 

Elewacja frontowa budynku. 

Widok na elewacje od strony wschodniej (od ul. Kopernika).

Adres:: Podgórze 1, działka nr ewid. 102, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: inne osoby prawne – Kościół 
Chrześcijański Baptystów w 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Opis stanu istniejącego:

Kościół Zboru Baptystów w Kaliszu.

Jedyny na omawianym obszarze 
przykład budynku o funkcji sakralnej i 
drugi obiekt o funkcji użyteczności 
publicznej. Parterowy budynek z 
użytkowym poddaszem ulokowany w 
głębi działki – w ogrodzie – 
zaprojektował Albert Nestrypke. Budowa
miała miejsce w latach 1925-1927, a 
otynkowanie budynku przypadło na 1934
rok. Dobrze zachowany do dziś 
interesujący przykład architektury 
kaliskich związków wyznaniowych z 
okresu międzywojennego, 
zaprojektowany w konwencji zbliżonej 
do wcześniejszego budynku łaźni 
Towarzystwa Higienistów i w jej 
sąsiedztwie. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone, częściowo 
zagospodarowane, zabudowania 
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Zabudowania gospodarcze. 

Projekt budynku Podgórze 1, rzut parteru, poddasze, przekroj 
poprzeczny i elewacja frontowa wg pomysłu A. Nestrypke, z 
widoczna korektą partii wieżyczki nad gankiem wejściowym, 
z jednostki APK, AMK, sygn. 490. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1911-1914 rok

Widok na elewację frontową. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres:: Podgórze 3, działka nr ewid. 101, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Wolnostojący, dwupiętrowy dom 
mieszkalny zbudowała 
najprawdopodobniej rodzina 
Ciszewskich po 1911 roku, ale przed 
wybuchem I wojny światowej. Od 1917 
roku właścicielami kamienicy były 
rodziny żydowskie. Elewacje 
dwupiętrowego budynku cechują się 
asymetrycznością i zastosowaniem 
różnorodnych typów wykrojów otworów 
okiennych oraz nadbudową wystawki 3. 
piętra w skrajnych osiach od strony 
Podgórza. Ścięty narożnik z balkonami 
(wtórnymi) oraz zastosowanie skromnych
podziałów architektonicznych i 
zredukowanych sterczynsłupków ponad 
gzymsem wieńczącym elewacje – to 
kolejne cechy wyróżniające formę domu,
nakrytego dwu- i wielospadowym 
dachem. W międzywojniu na posesji 
działała wytwórnia wody sodowej – w 
piętrowej, oddzielnej oficynie w 
podwórzu. 

Budynek o wartościowej architekturze, z 
zachowanymi oryginalnymi podziałami 
elewacji i częścią detalu 
architektonicznego, wymaga 
kompleksowej modernizacji i 
rewaloryzacji pod nadzorem 
konserwatorskim. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. Oficyna i 
zabudowania gospodarcze w złym 
stanie technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
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Widok na elewacje tylną i podwórze. 

Narożnika budynku u zbiegu ulic Podgórze i Gołębiej. 

do ogrzewania.
- sieć gazownicza dochodzi do posesji -
wykorzystywana w oficynie.  
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Widok na podwórko i oficynę od stron ul. Gołębiej. 
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Kwartał D

Nieruchomości:

- Gołębia: 1, 3
- Podgórze: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
- Ogrodowa 3, 5, 7
- Jabłkowskiego: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku - widok w kierunku ul. 
Jabłkowskiego.

Elewacja frontowa budynku (na pierwszym planie budynek 
Gołębia 1i przylegający do niego budynek Gołębia 3)- widok 
w kierunku ul. Podgórze. 

Adres: Gołębia 1, działka nr ewid. 115, 
obręb  036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy dom o siedmioprzęsłowej 
elewacji frontowej ze skromnym 
neorenesansowym detalem (pasy 
gzymsów, boniowanie trójkątne naczółki 
nad oknami) powstał po 1900 roku w 
trakcie parcelacji folwarku „Glapigórka”, 
na posesji przy granicznej uliczce 
łączącej Jabłkowskiego i Podgórze. Jak 
w przypadku wielu domów w tej 
dzielnicy, w okresie międzywojennym 
panowały tu złe warunki mieszkaniowe –
szczególnie zagrzybione były sutereny – 
a część lokatorów nie płaciła w ogóle 
komornego. Niemal codziennością 
wedle archiwaliów były także konflikty z 
sąsiadami. Od północy do ślepej ściany 
domu do niedawna przylegał ogród na 
zapleczu działki Jabłkowskiego 4. Na 
części elewacji kamienicy w nieznanym 
okresie powstał obraz z pejzażem w 
otoku, stanowiący zamknięcie ściany 
drewnianej altanki, rozebranej ok. 2016 
roku podczas wycinki ogrodu. 

Kamienica w toku rozlicznych przebudów
utraciła spójność wystroju elewacji 
frontowej, a od strony podwórza 
pozostaje cz. nieotynkowana. -  (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – bardzo zły 
(wymagający zmiany) – odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Elewacja frontowa budynku – wejście główne. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 

- sieć gazownicza dochodzi do budynku
sąsiadującego z budynkiem Gołębia 1 tj.
do nieruchomości Gołębia 3 – brak 
informacji czy w budynku 
wykorzystywany jest gaz. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku 

Wejście główne w elewacji frontowej budynku.

Widok na podwórze od strony ul. Podgórze. 

Adres: Gołębia 3, działka nr ewid. 116, 
obręb: 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Dwupiętrowa, dziewięcioprzęsłowa 
kamienica powstała w zbliżonym do 
sąsiedniego domu czasie. 
Czteroprzęsłowa fasada wykonana w 
ścianie od strony ulicy Podgórze jest w 
większości ślepa, a elewacja 
podwórzowa do dziś pozostała 
nieotynkowana. Choć budynki Gołębia 1 
i Gołębia 3 posiadają zbliżony gabaryt, 
kamienica nr 3 w nieustalonym czasie 
utraciła niemal cały wystrój elewacji, 
który pierwotnie był zbliżony do domu 
pod adresem nr 1. Ponadto dom nr 3 do 
czasu budowy odwodnienia ulicy 
Podgórze i infrastruktury ulicznej był 
często podmywany wodami opadowymi
i ściekami z sąsiednich, wyżej 
położonych posesji, przez co w okresie 
międzywojennym panowały w nim złe 
warunki mieszkaniowe. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – bardzo zły 
(wymagający zmiany) – odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym.

Nieruchomość przeznaczona jest w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Widok na podwórze. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografie: Czas powstania: ok. 1896-1900 rok

Elewacja frontowa budynku.

Elewacja frontowa budynku.

Wlot na ul. Gołębią. 

Adres: Jabłkowskiego 4, działka nr ewid. 
97,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowa kamienica powstała w 
wąskiej, „niwowej” linii zabudowy około 
1900 roku, w pierwszej fazie parcelacji. 
Siedmioprzęsłowa fasada ma bardzo 
ograniczony wystrój architektoniczny z 
gzymsami i boniowaniem. Od wschodu 
dom ślepą ścianą przylega do wąskiego
przejścia ul. Gołębiej. 

Dwutraktowy, pozbawiony oficyny 
budynek frontowy o 
małomiasteczkowym charakterze, z 
niskimi kondygnacjami i zastosowaniem 
„parawanowej” fasady od strony bardzo
wąskiej na tym odcinku ulicy. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – wymagający 
konserwacji bądź rewaloryzacji – widoczny 
odpadający tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz,
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Wejście do budynku.

Widok na podwórko i  ul. Gołębią od strony wschodniej 
budynku. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1896-1900 rok

Brama wjazdowa do budynku na elewacji frontowej. 

Główne wejście w elewacji frontowej budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 6, działka nr ewid. 
140,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Jednopiętrowa kamienica z 
ośmioprzęsłową, skromną elewacją 
powstała krótko po wyodrębnieniu 
działki budowlanej z dawnego folwarku. 
Niestety, dom w typie 
małomiasteczkowym ulokowano w 
samej linii granicznej posesji wraz z 
sąsiednimi budynkami tworząc wąski 
„korytarz” uliczki. W 1908 roku J. 
Chrzanowski sporządził projekt 
rozbudowy domu o jedno przęsło w 
kierunku wschodnim (z budową bramy) 
oraz dostawienie oficyn wokół 
podwórza. Dom rozbudowano, 
rezygnując jednak z budowy oficyn. W 
1934 roku W. Wardęski zaprojektował dla
Władysława Górnego pawilon 
wędliniarni w tyle działki, zachowany do 
dziś (6a). Po regulacji ulicy problemem 
budynku jest nisko położony parter. Na 
działce wydzielonej 6a międzywojenne 
oficyny kamienicy. 

Dwutraktowy, pozbawiony oficyny 
budynek frontowy o 
małomiasteczkowym charakterze, z 
niskimi kondygnacjami i zastosowaniem 
„parawanowej” fasady od strony bardzo
wąskiej na tym odcinku ulicy. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczne odpadające 
tynki i wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Elewacja frontowa budynku – widoczne obniżenie głównego 
wejścia w stosunku do poziomu chodnika.

Widok na elewację tylną i podwórze budynku

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1901 rok

Widok z poziomu posesji nr 8 na ul. Jabłkowskiego w kierunku
zachodnim(do al. Wojska Polskiego). 

Elewacja frontowa budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 8, działka nr ewid. 
95,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny 

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Jednopiętrowa kamienica o 
ośmioprzęsłowej elewacji przyulicznej 
dekorowanej powtarzalnymi motywami 
wywodzącymi się z neorenesansu XIX-
wiecznego, o dość dobrze zachowanym 
wystroju parawanowej fasady, kryjącej 
obecnie skromne mieszkania. Dom 
zbudowany w 1901 roku na działce 
wyodrębnionej w pierwszej fazie 
parcelacji folwarku przez Hajmana i 
Dancygiera, przy starym, wąskim 
przebiegu drogi narolnej 
(Jabłkowskiego). Po jej uregulowaniu i 
wybrukowaniu parter budynku znalazł 
się w niedogodnym, zaniżonym 
położeniu względem poziomu ulicy. 
Choć jeszcze w 1922 roku na I p. 
znajdowało się duże, 5 pok. mieszkanie, 
dom był w nienajlepszym stanie 
technicznym w okresie międzywojennym.
W 1930 roku inspekcja budowlana 
wskazywała na zły stan dachu, zapewne
przebudowanego i częściowo 
wymienionego po tej dacie, co może 
być powodem zachowanego do dziś 
zróżnicowania połaci w części 
zachodniej domu. 
Dwutraktowy, pozbawiony oficyny 
budynek frontowy o 
małomiasteczkowym charakterze, z 
niskimi kondygnacjami i zastosowaniem 
„parawanowej” fasady od strony bardzo
wąskiej na tym odcinku ulicy. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji - widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 79



Wejście główne do budynku w elewacji frontowej. 

Elewacja frontowa budynku – detale na elewacji. 

Widok na podwórko. 

w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne -rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1903 rok

Front budynku, na parterze punkt usługowy. 

Widok w kierunku al. Wojska Polskiego 

Adres: Jabłkowskiego 10, działka nr ewid.
94, obręb 036 Śródmieście II

Własność: współwłasność Miasta Kalisza
i osób prywatnych

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Kamienica z oficyną i piekarnią z okresu 
międzywojennego w podwórzu.

Działkę wydzielono w 1898 roku z 
terenów folwarku Dobrzec Mały. Przez 
okres do 1914 roku często przechodziła 
ona z rąk do rąk w trakcie licytacji oraz 
spekulacji gruntowych. W 1903 roku 
powstała piętrowa, skromna kamienica 
o siedmioprzęsłowej elewacji. 
Posadowioną przy południowej granicy 
posesji obszerną, dziewięcioprzęsłową 
oficynę nakrytą dachem pulpitowym z 
dachówką dobudowano zapewne około
1920 roku z myślą o działalności 
rzemieślniczej. W latach 
międzywojennych XX wieku na posesji 
funkcjonowała piekarnia Icka Katza, dla 
której w latach 1935-1936 wzniesiono 
oddzielny, parterowy budynek z wysokim
kominem wedle projektu Witolda 
Wardęskiego. Dom frontowy już w 
okresie międzywojennym uznawano za 
stary i tandetne zbudowany, a władze 
miasta zamierzały go w przyszłości 
zburzyć w związku z planowanym 
poszerzeniem ulicy, do czego jednakże 
nie doszło. 

Fasada po wielokrotnych 
przebudowach w znacznej mierze 
zatraciła pierwotny charakter. Oficyna 
oraz nieużytkowany budynek piekarni są
w lepszym stanie, po kilkukrotnych 
remontach.  - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego).

W parterze budynku znajduje się 
funkcjonujący punkt usługowy. 

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny – odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: częściowo utwardzone. 
Zagospodarowane. 
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Widok w kierunku ul. Kopernika

Oficyna na podwórzu. 

Budynek byłej piekarni 

Oficyn w podwórzu wymaga 
konserwacji. 

Budynek po piekarni nieużytkowany w 
złym stanie technicznym – wymaga 
konserwacji.

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz,
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Elewacja tylna budynku – widok od podwórza

Widok na podwórze.
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Projekt nowej części piekarni Icka Katza w podwórzu posesji 
Jabłkowskiego 10.
Fragment planu, z jednostki 1145, APK, AMK.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1904 rok 

Wejście główne do budynku w elewacji frontowej. 

Wejście główne do budynku w elewacji frontowej. 

Adres: Jabłkowskiego 12, działka nr ewid.
93,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Prostokątną działkę wydzielono w 1898 
roku, a dwupiętrowy od strony ulicy i 
trzypiętrowy od podwórza dom o 
ośmioprzęsłowej, asymetrycznej elewacji
powstał prawdopodobnie w 1904 roku 
lub nieco później. Budynek 
posadowiono w głębi działki, zgodnie z 
poszerzoną linią regulacyjną ulicy 
Jabłkowskiego, zapewne za namową 
władz miasta – i jeszcze przed 
włączeniem kwartału w granice Kalisza. 
Wystrój elewacji frontowej utrzymano w 
neorenesansowej konwencji tej części 
ulicy – zachował się on do dnia 
współczesnego, za wyjątkiem balkonów. 
Po funkcjonującym tu w okresie 
międzywojennym sklepie spożywczym 
pozostały relikty malowanej na tynku 
reklamy na parterze. 

Na posesji znajdują się garaże i ogród. -
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Elewacja frontowa – detale na elewacji. 

Widok w kierunku al. Wojska Polskiego. 

Stara reklama na elewacji frontowej. 
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Elewacja boczna – widok z podwórka posesji nr 10 

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku.

Widok w kierunku ul. Kopernika.

Adres: Jabłkowskiego 14, działka nr ewid.
119, 92,  obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.

Piętrowy, skromny dom frontowy typu 
małomiasteczkowego o 
siedmioprzęsłowej elewacji mógł 
powstać już na początku XX wieku, w 
pierwszej fazie urbanizacji tej dzielnicy. 
Zabudowa działki została w okresie 
międzywojennym uzupełniona o oficynę 
równoległą do domu frontowego, 
otoczoną ogrodem (ob. Jabłkowskiego 
14a). 

Budynek od kilku lat jest wykwaterowany
z powodu fatalnego stanu technicznego
– decyzja o rozbiórce 

Oficyna w podwórzu również fatalnym 
stanie technicznym – decyzja o 
rozbiórce. 

Zrujnowany budynek frontowy stanowi 
gabarytową „wyrwę” w wysokiej 
zabudowie południowej pierzei ulicy. -  
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Widok na podwórko. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1908 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku w elewacji frontowej. 

Adres: Jabłkowskiego 16, działka nr ewid. 91,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: MZBM

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Trzypiętrowa, pięcioprzęsłowa kamienica 
posiada zachowany, neorenesansowy wystrój 
elewacji, sharmonizowany z pozostałymi 
czynszówkami w tej części ulicy. W podwórzu, 
oprócz budynków gospodarczych, znajduje 
się połączony ścianą ogniową z sąsiednim 
domem nr 18 budynek tylny o wysokości 
dwóch pięter. -  (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji, 
widoczny odpadający tynk, wykruszające się 
cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania 
gospodarcze w złym stanie technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe do 
ogrzewania.
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Wejście główne do budynku – brama.

Brama budynku.
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Elewacja tylna.

Komórki lokatorskie. 
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Oficyna w podwórzu. 

Klatka schodowa – budynek główny. 
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Klatka schodowa – budynek główny. 

Klatka schodowa – budynek główny. 
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Wejście na klatkę schodową – budynek główny. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Wejście główne w elewacji frontowej budynku.

Wejście główne w elewacji frontowej budynku.

Adres: Jabłkowskiego 18, działka nr ewid.
90/1, 90/2, obręb 036 Śródmieście II

Własność: współwłasność Miasta Kalisza
i osób prywatnych

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy dom o czteroprzęsłowej 
elewacji przyulicznej z przejazdem 
bramnym nie odbiega w skromnym 
wystroju od charakterystycznej na tym 
obszarze „średniej” obiegowych 
motywów neorenesansowych, chętnie 
używanych na przełomie XIX-XX wieku 
przez architektów kaliskich takich jak J. 
Chrzanowski czy W. Stachlewski. W głębi
wąskiej działki zbudowano – zapewne w
zbliżonym czasie do powstania budynku 
frontowego – podobny gabarytem 
drugi dom „tylni”. Między nimi znalazła 
się zabudowa gospodarcza, m. in. 
posiadająca oddzielny wpis w GEZ 
pralnia. 

W podwórzu znajduje się budynek 
gospodarczy (dawna pralnia). - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Oficyna w podwórzu w fatalnym stanie 
technicznym – decyzja o rozbiórce. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Detale wokół okien – elewacja frontowa. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Wejście główne w elewacji frontowej budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 20, działka nr 
ewid. 89/1, 89/2, obręb 036 Śródmieście 
II

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem miasta 

Opis stanu istniejącego:

Trzypiętrowy dom mieszkalny z 
suterenami, o siedmioprzęsłowej, 
symetrycznej elewacji neorenesansowej 
z przejazdem bramnym na osi jest 
najwyższym obiektem w tej pierzei ulicy 
Jabłkowskiego. Obszerna działka 
prostokątna została wydzielona w 1900 
roku z gruntów dołączonych do folwarku
Mały Dobrzec i parcelowanych przez 
Hajmana i Dancygiera. W 1918 roku dom 
kupiła rodzina Silberbergów. Salomon 
Silberberg prowadził na posesji fabrykę 
tasiemek i koronek „Taśmopol”, ale mała 
wytwórnia haftów i koronek działała tu 
już przed 1914 rokiem. Na podwórzu 
domu znajdowała się fabryka, olejarnia, 
drwalnik, wozownia (budynki te w formie 
oficyn – ślepymi ścianami zwrócone są 
w kierunku działki nr 22). Posesja nr 20 w 
latach międzywojennych należała do 
najbardziej „uprzemysłowionych” w tej 
części miasta, działały tu liczne 
warsztaty rzemieślnicze i małe zakłady –
aż do Wielkiego Kryzysu. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
przeznaczony do konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze i oficyny w bardzo złym 
stanie technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz,
- w budynku wykorzystywane jest też 
paliwo stałe do ogrzewania.  
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Brama na podwórze. 

Ściana w bramie.
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Oficyna w podwórzu.

Oficyna w podwórzu.
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Podwórze i widok (po lewej) na komórki lokatorskie. 

Podwórze – widok na komórki lokatorskie i oficynę na 
nieruchomości Jabłkowskiego 18. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 22, działka nr ewid.
88,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Fasada tego dwupiętrowego, 
siedmioprzęsłowego domu o dość 
bogatym programie dekoracyjnym 
architektury oparta jest w kompozycji o 
motywy obiegowe dla mieszczańskiego 
neorenesansu popularnego w Kaliszu w 
latach 1870-1910. Ciekawym elementem 
budynku jest nie tylko balkon o 
neoregencyjnej metaloplastyce, ale i 
podwyższone ponad suterenami wyjście
na osi budynku, z poprzedzającymi je 
schodami. Do dziś okna zachowały 
tradycyjne podziały z lufcikami. Dom 
zamykał od zachodu zabudowę ulicy 
Jabłkowskiego i w latach 80. XX wieku 
znalazł się w bliskim, niekorzystnym 
sąsiedztwie Alei Wojska Polskiego – od 
której strony widnieje ślepa ściana 
ogniowa z oknami jedynie w partii 
strychu. Na podwórzu zachował się 
parterowy budynek mieszkalno-
usługowy (z 20-lecia 
międzywojennego?). Elewacja kamienicy
od strony podwórza pozostała do dziś 
nieotynkowana. 

Kamienica stanowi wartościowy 
architektonicznie przykład zabudowy 
przedmieścia Ogrody i jednocześnie 
fragment południowej, zwartej pierzei 
ulicy Jabłkowskiego na jej szerokim 
odcinku. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
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Wejście główne do budynku. Widoczne zdobienia elewacji. 

Elewacja budynku od strony zachodniej (od al. Wojska 
Polskiego) i przejście na podwórze. 

do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Widok na elewację tylna i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku od strony ul. Ogrodowej.

Widok na narożnik budynku i elewację od strony ul. Podgórze.

Widok na elewację od strony ul. Podgórze. 

Adres: Ogrodowa 3, działka nr ewid. 107,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Małomiasteczkowa, piętrowa kamienica 
frontowa od strony Ogrodowej pochodzi
najprawdopodobniej z pierwszych lat XX
wieku. Powstała na zachodnich 
peryferiach Podgórza, przy drodze do 
wsi Ogrody, przy której zbudowano w I 
ćwierci XX wieku wiele podobnych 
domów, zamieszkanych głównie przez 
rzemieślników, wyrobników, rodziny 
robotnicze. Po 1920 roku dom 
rozbudowano, tworząc skrzydłooficynę 
od strony ulicy Podgórze, o wysokości 2 
niskich pięter i niefunkcjonalnym 
układzie. Po regulacji ulicy Podgórze 
okna parteru domu znalazły się niewiele 
ponad linią chodnika. Niewielkie 
podwórko zacieśnia budynek 
gospodarczy. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyński)

Stan techniczny budynku – budynek w 
bardzo złym stanie technicznym, 
wymagający przebudowy.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację tylną i podwórze.  
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: z ok. 2000 roku 

Elewacja frontowa. 

Widok na tyły budynku. 

Adres: Ogrodowa 5, działka nr ewid. 106,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalno-usługowy.

Współczesny, piętrowy budynek 
usługowo-mieszkalny o typie zabudowy 
szeregowej. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek nie 
wymagający interwencji.

Podwórko: utwardzone, 
zagospodarowane. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: nie dotyczy 

Widok na posesję od Alei Wojska Polskiego. 

Widok na posesję od ul. Ogrodowej.

Widok na posesję z góry. - Mapy Google 

Adres: Ogrodowa 7, działka nr ewid. 
105/1, 105/2
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Niezabudowana działka pełniąca 
funkcję parkingu. 

W 1924 roku rodzina Florczaków 
planowała tu budowę piętrowego domu
własnego o ciekawej architekturze 
(projekt Brzezińskiego i Gmurowskiego), 
ale nieustalone przeznaczenie działki w 
sporządzanym wówczas planie 
regulacyjnym miasta uniemożliwiło 
inwestycję. Posesja pozostała 
niezabudowana do chwili obecnej. 

Niezagospodarowane działki lub ich 
fragmenty na obszarze zachodnich 
krańców kwartału znajdują się w 
sąsiedztwie ruchliwej trasy ruchu 
tranzytowego (Aleja WP). - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyński)
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Fragment planu domu Florczaków przy obecnej ul. 
Ogrodowa 7.
Rysunek fasady i rzut parteru, z jednostki APK, AMK, sygn. 
1893, k.7.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku.. 

Widok na elewację boczną od strony zachodniej. 

Adres:: Podgórze 5, działka nr ewid. 115,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Dwupiętrowy, dwutraktowy dom na tej 
wąskiej posesji posiada tylko trzy 
przęsła i przejazd bramny na podwórze, 
którego zachodnią część zajmuje 
dwupiętrowa, jednotraktowa oficyna 
boczna w granicach posesji (o ślepych 
ścianach ogniowych od zachodu i 
północy). Przy tylnej granicy działki wraz 
z kamienicą powstał piętrowy budynek 
gospodarczy z charakterystyczną dla 
wielu tego typu obiektów kaliskich 
drewnianą galerią. Fasada przyuliczna 
jest niezmiernie skromna – być może za 
sprawą niewłaściwie przeprowadzonych
remontów ocalały jedynie trójkątne 
naczółki nad oknami piętra, gzymsy 
parapetowe i płyciny pod częścią 
otworów okiennych.  - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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 Główne wejście do budynku,  w podwórzu widoczne komórki 
lokatorskie. 

Główne wejście do budynku, w podwórzu widoczne komórki 
lokatorskie. 
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Przesmyk pomiędzy kamienicami nr 5 i 7. 

Widok na podwórze i oficynę. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1907 rok

 Elewacja frontowa. 

Elewacje frontowe Podgórze 7 i 9

Adres:: Podgórze 7, działka nr ewid. 114,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

Działki w tej części folwarku Hajmana i 
Dancygiera wyodrębniano i 
sprzedawano około 1904 roku. Piętrowa, 
małomiasteczkowa kamienica z boczną 
oficyną po stronie zachodniej i 
przejazdem na podwórze od wschodu 
powstała w 1907 roku. Dom otynkowano 
dopiero w latach międzywojennych, 
nieznany jest pierwotny charakter 
siedmioprzęsłowej fasady – obecnie 
pozbawionej ozdób/opracowania 
architektonicznego, o przekształconych 
otworach okiennych. 

Budynek stanowi zamknięcie osi ulicy 
Wroniej. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego).

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
- sieć gazownicza.  
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Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1907 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku. 

Adres:: Podgórze 9, działka nr ewid. 113,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna 

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Działki w tej części folwarku Hajmana i 
Dancygiera wyodrębniano i 
sprzedawano około 1904 roku. Piętrowa, 
bardzo skromna kamienica została 
zbudowana prawdopodobnie około 
1907 roku, składając się z dwóch części 
– dwupiętrowego segmentu 
zachodniego (dwa przęsła) oraz 
piętrowego fragmentu wschodniego, 
prawdopodobnie sharmonizowanego z 
domem nr 7 (trzy przęsła). 

Być może w trakcie budowy 
projektowanego domu 2- piętrowego 
ograniczono jej zakres, ostatecznie 
przerywając; do dziś wyższa część ma 
od wschodu drewnianą ścianę na 
poziomie strychu. Dom otynkowano w 
okresie międzywojennym. -  (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– widoczny odpadający tynk, wykruszające 
się cegły.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Wnętrze bramy wejściowej. 

Klatka schodowa. 
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Widok na podwórze i komórki lokatorskie. 

Widok na podwórze i garaż. 
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Podwórze. 

Wyższa część budynku ma od wschodu drewnianą ścianę na
poziomie strychu.
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Widok na podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok.

Elewacja frontowa i wejście główne do budynku. 

Elewacja frontowa i elementy dekoracji. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres:: Podgórze 11, działka nr ewid. 112,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: współwłasność Miasta Kalisza
i osób fizycznych

Opis stanu istniejącego: 

Siedmioprzęsłowy, dwupiętrowy dom 
frontowy o niewyszukanej kompozycji 
architektonicznej fasady z bramą 
przejazdową na osi i parterowymi 
budynkami gospodarczymi na zapleczu 
powstał w pierwszej dekadzie XX wieku 
na gruntach parcelowanego folwarku. 
Elewacja prawdopodobnie otrzymała 
tynki w latach międzywojennych, ale 
wskutek powojennego skucia i 
zaniechania remontu zostały one w 
większości zniszczone. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone, zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego.  

120



Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1910 rok

Elewacja frontowa budynku. 

Wejście główne do budynku w elewacji . 

Adres:: Podgórze 13, działka nr ewid. 111,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna.

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Siedmioprzęsłowy, dwupiętrowy od 
strony ulicy a trzypiętrowy od strony 
podwórza dom jest nieco wyższy od 
kamienicy nr 11, co tworzy „schodkową” 
linię gabarytu pierzei Podgórza. Oś 
symetrii fasady wyodrębniono prostymi, 
zredukowanymi pilastrami; w części 
zachowała się oryginalna brama 
przejazdowa. 

Na dziedzińcu zabudowa gospodarcza 
z czasu powstania domu. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– elewacja frontowa po renowacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na kamienicę nr 13 i 15.

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1912 rok

Elewacja frontowa i wejście główne do budynku.

Elewacja frontowa budynku. 

Adres:: Podgórze 15, działka nr ewid. 
110/1, 110/2, obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Trzypiętrowy dom rodziny Woldańskich 
powstał w 1912 roku na działce 
zakupionej dwa lata wcześniej. 
Pięcioprzęsłowa elewacja otrzymała 
artykulację lizenami i szersze przęsła 
skrajne, zaopatrzone w okna weneckie –
a także 5 balkonów. Zwracają uwagę, 
wykonane w dość dobrej jakości cegle, 
płyciny i fartuszki pod oknami, które 
choć posiadają współczesne przęsła i 
szyby, to nawiązują do dawnych 
podziałów. 

Budynek miał być tynkowany w latach 
30. XX wieku, ale z powodu kłopotów 
finansowych właściciela nie 
zrealizowano nakazu miejskich władz 
budowlanych. W 1939 roku została 
zaprojektowana gruntowna 
modernizacja wyposażenia i wnętrz 
domu. 

Zachowana do dziś w dość dobrym 
stanie kamienica o ciekawej 
architekturze jest najwyższym domem 
przy ulicy Podgórze i akcentem pierzei 
północnej, a także całego wnętrza 
ulicznego. 

W podwórzu znajdują się budynki 
gospodarcze i parterowy dom 
mieszkalny po stronie zachodniej, o 
cechach budownictwa wiejskiego . - (na
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: utwardzone, 
zagospodarowane. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
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Elewacja frontowa i wejście główne do budynku.

Elewacja frontowa i wejście główne do budynku.

- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewacje tylną i podwórko. 

125



Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Elewacja frontowa budynku.

Wejście główne do budynku. 

Adres:: Podgórze 17, działka nr ewid. 109,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Dwupiętrowy dom (z nadbudowanym 
częściowo piętrem trzecim od 
podwórza) o czteroprzęsłowej elewacji z 
przejazdem bramnym ulokowano na 
wąskiej działce, przy zachodniej granicy 
dawnego folwarku parcelowanego 
przez Hajmana i Dancygiera. Przykład 
skromnej kamienicy z ok. 1910 roku. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź rewaloryzacji 
– widoczny odpadający tynk. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego.  
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Wejście główne do budynku. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1908 rok 

Elewacja frontowa budynku i wejście główne. 

Widok na elewację tylną i podwórze. 

Adres:: Podgórze 19, działka nr ewid. 108,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny. 

 Małomiasteczkowy, piętrowy dom o 
pięcioprzęsłowej elewacji z facjatkami w
dwuspadowym dachu powstała w 
oparciu o projekt zbliżony do planu 
Władysława Stachlewskiego dla P. 
Jenera (Podgórze 20, 18) z 1908 roku. Jak
we wszystkich tego rodzaju 
kamienicach, mieszkania były bardzo 
skromne, a opracowanie fasady 
ograniczone w zasadzie do gzymsów i 
obramowań listwowych wokół okien. - 
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek w 
bardzo złym stanie technicznym, 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji – widoczny odpadający 
tynk, wykruszające się cegły. Część 
otworów okiennych nie ma szyb - 
zabezpieczone są sklejką. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Korytarz na parterze budynku.
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Kwartał E

Nieruchomości:

- Poznańska 11
- Ogrodowa 2

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1913 rok

Elewacja frontowa budynku.

Widok na elewację boczną od strony al. Wojska Polskiego. 

Adres: Ogrodowa 2, działka nr ewid. 137,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny z lokalami 
użytkowymi w parterze.

Dwupiętrowa, posadowiona na wysokim
parterze kamienica połączona jest 
murem oporowym budynku 
gospodarczego z piętrowym, 
jednotraktowym domem mieszkalnym 
od strony ul. Poznańskiej.

Na posesji znajdował się także budynek 
gospodarczy, drwalniki oraz sklep. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyński)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone.  

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Widok na elewację tylną i ul. Ogrodową. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. XIX/XX w

Widok na elewację frontową. 

Widok na elewację boczną od Alei Wojska Polskiego.  

Widok na podwórze. 

Adres:: Poznańska 11, działka nr ewid. 137,
obręb 036 Śródmieście II 

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem Miasta Kalisza. 

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Jednotraktowy dom mieszkalny od 
strony Poznańskiej powstały w 1913 roku. 
W okresie międzywojennym należały do 
rodzin Brzezińskich i Załuckich. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Do budynku przylega oficyna.

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Kwartał F

Nieruchomości:

- Kopernika: 9, 11
- Jabłkowskiego: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- Aleja Wojska polskiego 103-105

Mapa na podstawie systemu informacji przestrzennej Miasta Kalisza. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1936-1939 rok

Wjazd na podwórko od strony ul. Jabłkowskiego. 

Widok na podwórze. 

Adres: Jabłkowskiego 3, działka nr ewid. 
68,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatny

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalno-użytkowy. 

W 1933 roku rodzina Boguckich, 
zapewne po zakupie położonej w głębi 
kwartału działki, podzieliła posiadane 
tereny z myślą o wydzieleniu posesji 
budowlanych przy nowoprojektowanej 
(od 1927 roku) ulicy wewnątrz bloku 
zabudowy. W 1935 roku przedstawiono 
projekt Maciejewskiego i Czyżewskiego 
– budowy w dwóch etapach 
dwupiętrowej, modernistycznej 
kamienicy frontowej od strony 
Jabłkowskiego, o interesującej 
architekturze. Do prac budowlanych 
przystąpiono jednakże z opóźnieniem i 
pierwszej fazy budowy nie udało się 
ukończyć przez wrześniem 1939 roku – 
zbudowano trójprzęsłowy segment o 
wysokości jednego piętra, przylegający 
do domu nr 5. Około 2000 roku dom 
przebudowano, z dodaniem wysokiego 
dachu i zmianą wykrojów otworów 
okiennych, dodaniem okiennic. 

Istniejący obecnie budynek z ogrodem 
stanowi relikt nieukończonego projektu 
architektonicznego z połowy lat 30. -  
(na podstawie ekspertyzy historycznej M.
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek nie 
wymagający interwencji. 

Podwórko: utwardzone, 
zagospodarowane.  

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej - brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Projekt kamienicy Boguckich – Jabłkowskiego 3, wg I etapu 
budowy, projekt z 1935 r. 
Fragment projektu, z jednostki APK, AMK, sygn. 1139.

Projekt kamienicy Boguckich – Jabłkowskiego 3, elewacja 
boczna i tylna, z jednostki APK, AMK, sygn. 1139.

Projekt kamienicy Boguckich – Jabłkowskiego 3, elewacja 
przyuliczna domu po zakończonej budowie II etapu, z 
jednostki APK, AMK, sygn. 1139.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1896-1900 rok

Wejście główne w elewacji frontowej budynku. 

Elewacja frontowa – widok w kierunku zachodnim (do al. 
Wojska Polskiego)

Adres: Jabłkowskiego 5, działka nr ewid. 
67,
obręb: 036 Śródmieście II

Własność: wspólnota mieszkaniowa

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowa kamienica o 
siedmioprzęsłowej, symetrycznej 
elewacji o skromnej, neorenesansowej 
kompozycji z przejazdem bramnym 
(obecnie zamurowanym) na osi 
powstała około 1900 roku. Od strony 
niewielkiego podwórza dom ma trzy 
piętra oraz zachodnią oficynę boczną o 
trzech przęsłach, a także piętrowy 
budynek drwalników/komórek. Okna 
posesji wychodzą na ogród domu pod 
nr 3. W latach międzywojennych w 
kamienicy funkcjonowała niewielka 
fabryczka trykotaży Szai Mendelsohna 
oraz wędliniarnia. Balkony wymieniono 
na obecne ok. 1947 roku. 

Niewielkie podwórko o zamkniętym 
charakterze z budynkiem 
gospodarczym. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Elewacja frontowa budynku – detale na elewacji. 

Elewacja tylna budynku i oficyna. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1925 rok 

Widok na elewację frontową. 

Główne wejście do budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 7, działka nr ewid. 
66,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: wspólnota mieszkaniowa z 
udziałem Miasta Kalisza

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny.
 
Obecna posesja nr 7 obejmowała do ok.
1920 roku również działkę nr 9. Obie 
zostały wydzielone z folwarku Dobrzec 
Mały ok. 1900 roku. Do lat 
międzywojennych na posesji znajdował 
się ogród. Około 1925 roku powstała 
zachowana do dziś dwupiętrowa 
kamienica z suterenami i wysokim 
parterem o pięcioprzęsłowej fasadzie 
przyulicznej, dzielonej gzymsami i 
balkonami, z ornamentacyjnymi tondami
na elewacji. Od strony podwórza dom 
ma płytki ryzalit ze ściętym narożnikiem i 
piętrową oficynę, budynki gospodarcze 
oraz ogród. 

Przykład międzywojennej architektury 
kaliskiej, z zachowaną, skromną 
elewacją dekorowaną gzymsami, 
plakietami i ciekawą metaloplastyką 
balkonów i koszy na kwiaty na 
parapetach okien. Zachowana stolarka 
bramy wejściowej i wysokie okna 
sutereny. - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji -widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: częściowo utwardzone, 
zagospodarowane. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej.
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Brama wjazdowa na podwórze. I widok na elewację od 
strony zachodniej.

Podwórko i oficyna na tyłach budynku. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: nie dotyczy

Brama na posesje Jabłkowskiego 7 skąd jest dojście na 
posesje nr 9.

Widok na nieruchomość z góry. 

Adres: Jabłkowskiego 9, działka nr ewid. 
121,
obręb: 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz

Działka nr 9 została wydzielona z posesji
nr 7 po 1920 roku. W latach 1929-1930 
projektowano tu dom frontowy z oficyną
boczną, wedle planu Kazimierza 
Plichtowskiego budowniczego i 
właściciela posesji. Zakładano budowę 
kamienicy z długą, wąską i niezbyt 
funkcjonalną oficyną. Projekt nie został 
zrealizowany, zapewne z powodu 
Wielkiego Kryzysu. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Opis stanu istniejącego:

Teren niezabudowany służy jako teren 
zielony/ogród – dzierżawiony przez 
osoby fizyczne. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1903 rok 

Elewacja frontowa budynku.

Wejście główne do budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 11, działka nr ewid. 
65/1, obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZBM

Opis stanu istniejącego:

Działka została wydzielona z folwarku 
„Glapigórka” około 1903 roku i w tym 
czasie została zabudowana. Wzniesiono
tu jednopiętrową kamienicę o 
siedmioprzęsłowej, symetrycznej 
elewacji z wejściem na opiętej pilastrami
osi, zwieńczonej wystawką z trójkątnym 
naczółkiem. Dom zachował swój 
pierwotny charakter skromnej 
architektury 
podmiejskiej/małomiasteczkowej. - (na 
podstawie ekspertyzy historycznej M. 
Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: nieutwardzone, częściowo 
zagospodarowane, w podwórku 
znajdują się ogródki 
kwiatowe/warzywne utrzymywane przez
mieszkańców posesji.   

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
w budynku wykorzystywany jest gaz. 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Brama wjazdowa na podwórko i widok na elewację 
wschodnią budynku.  

Widok w kierunku al. Wojska Polskiego.

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1900 rok

Wejście główne w elewacji frontowej budynku. 

Brama wjazdowa na podwórze. 

Adres: Jabłkowskiego 13, działka nr ewid.
64/5, 64/1, obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

W 1899 działkę w obrębie 
parcelowanego folwarku kupili Ludwika i 
Andrzej małżonkowie Tarchalscy. W 1900
roku wedle projektu majstra 
budowlanego, właściciela znanej firmy 
murarskiej Andrzeja Tarchalskiego 
zbudowano dwupiętrową kamienicę 
frontową z pojedynczą oficyną 
zachodnią. Dom otrzymał unikatową na 
terenie analizowanego obszaru 
dekorację architektoniczną 
dziewięcioprzęsłowej fasady. Typowe 
podziały ramowe – boniowany cokół, 
gzymsy, lizeny – wzbogacono o 
rozbudowane, eleganckie oprawy 
okienne nawiązujące do XVI-wiecznej 
architektury pałacowej (z pilastrami, 
półkolumnami, festonami i naczółkami). 
W partiach lizen zamieszczono motywy 
sztukatorskie – girland i ornamentów 
kandelabrowych. Detal uzupełniają 
powtarzalne głowy-maski nad oknami 
parteru oraz niska attyka na zwieńczeniu
osi, z wolutami, sterczynami i trójkątnym 
naczółkiem. Podziały architektoniczne i 
detale kondygnacji pierwszego i 
drugiego piętra zamieszczono na tle 
ozdobnej cegły licówkowej, zapewne 
wtórnie pomalowanej. Elewacje 
podwórzowe, choć pozbawione detalu 
architektonicznego zgodnie z zasadami 
XIX-wiecznego decorum, zwracają 
uwagę dużymi oknami klatek 
schodowych, o półkolistych 
zwieńczeniach. Przez kilka lat po 
budowie domu na posesji działała firma 
rzeźbiarsko-sztukatorska Floriana 
Harnysza, ale już ok. 1905 roku dom 
sprzedano na licytacji za długi. Po 1945 
roku wymieniono balkony. 

Unikatowy w Kaliszu przykład 
architektury mieszczańskiej z początku 
XX wieku, wykorzystującej wzorniki form i 
motywów neorenesansu tzw. 
północnego, z odniesieniem do XVI/XVII 
wiecznej ornamentyki niderlandzkiej. 
Mimo niefachowych konserwatorsko 
remontów i części wtórnych podziałów 
okiennych, budynek zachował wysoką 
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Detale na elewacji frontowej budynku. 

Wejście główne do budynku. 

wartość zabytkową. - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji.

Budynek o unikatowym znaczeniu 
architektonicznym. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze wymagające konserwacji. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej
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Widok na podwórko. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: 1908 rok

Elewacja frontowa budynku.

Wejście główne do budynku. 

Adres: Jabłkowskiego 15, działka nr ewid.
63/3, obręb 036 Śródmieście II

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny.

Dwupiętrowy dom z suterenami, o 
dziewięcioprzęsłowej, symetrycznej 
elewacji przyulicznej zaprojektował w 
1908 roku J. Chrzanowski, w oparciu o 
typowy wzornik motywów 
neorenesansowych, z neobarokowymi 
balkonami. Budynek wzniesiono zgodnie
z projektem, ale nie wykonano 
tynkowania i montażu sztukaterii fasady 
– co spowodowało, że do dziś 
kamienica posiada elewację niejako 
„zatrzymaną” w stanie surowym, z 
ceglaną strukturą przewidzianą do 
zakrycia przez tynk i dekoracje 
architektoniczne. Dwa górne balkony 
zostały zniszczone przed 1984 rokiem. Na
podwórzu parterowe budynki 
gospodarcze.  - (na podstawie 
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Stan techniczny budynku – budynek 
wymagający konserwacji bądź 
rewaloryzacji. 

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.

Nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym - przeznaczona w GPR 
do przejęcia przez Miasto Kalisz na cele 
publiczne – rozwój społecznego 
budownictwa czynszowego. 
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Kamienice 11, 13 i 15 – widok w kierunku al. Wojska Polskiego

Widok na elewację tylną i podwórze. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1900 rok

Widok na elewację frontową. 

Widok na elewację frontową. 

Adres: Kopernika 9. działka nr ewid. 71, 
obręb  036 Śródmieście II

Własność: współwłasność Miasta Kalisza
i osób fizycznych

Opis stanu istniejącego: 

Piętrowa kamienica frontowa o 
skromnej, ośmioprzęsłowej elewacji 
dzielonej gzymsami, boniowanymi 
lizenami oraz otworami okiennymi 
opiętymi opaskami z trójkątnym 
naczółkami oraz charakterystyczną 
wystawką w osi skrajnej ponad bramą 
powstała prawdopodobnie krótko po 
1900 roku. Na posesji zlokalizowano 
pojedynczą oficynę boczną i budynek 
gospodarczy w miejscu oficyny tylnej – 
nie powstało więc zamknięte podwórze, 
cechujące domy od północy 
sąsiadujące z kamienicą nr 9. Dom 
stanowi fragment niskiej części 
zachodniej pierzei ulicy Kopernika, 
przerwanej w części północnej przez 
trzypiętrową kamienicę Trzebuchowskich
z ok. 1908-1910 roku. W okresie 
międzywojennym na posesji 
funkcjonowała niewielka piekarnia i 
wytwórnia wag. 

Wtórne balkony (po 1945). W podwórzu 
oficyny i obiekty gospodarcze do 
modernizacji i zachowania, w tym 
nietypowe, drewniane schody 
zewnętrzne z obudową – wiodące na I 
piętro. -  - (na podstawie ekspertyzy 
historycznej M. Górzyńskiego)

W parterze budynku znajdują się punkty
usługowe. 

Stan techniczny budynku – budynek 
przeznaczony do konserwacji bądź 
rewaloryzacji, widoczny odpadający 
tynk.

Podwórko: nieutwardzone. zabudowania
gospodarcze w złym stanie 
technicznym. 

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada przyłącza: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci kanalizacyjnej, 
- sieci gazowniczej- brak informacji czy 
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Widok na podwórze. 

w budynku wykorzystywany jest gaz,
- budynek wykorzystujący paliwa stałe 
do ogrzewania.
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Ulice wchodzące w zakres obszaru opracowania

1. Gołębia.
2. Jabłkowskiego.
3. Ogrodowa.
3. Podgórze.
4. Wronia.
5. Ciąg pieszy łączący ul. Harcerską i ul. Podgórze.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: nie dotyczy

Widok od strony ul. Harcerskiej i na przejście piesze łączące 
ul. Harcerską z ul. Podgórze. 

Widok z drogi na posesje Podgórze 2-4.

Ciąg pieszy łączący ul. Harcerską z ul. 
Podgórze

Własność: prywatna

Opis stanu istniejącego: 

Przejście piesze łączące ul. Harcerską z 
ul. Podgórze. Wejście z ul. Harcerskiej 
znajduje się przy posesji Harcerska 3, 
natomiast wejście z ul. Podgórze 
znajduje się pomiędzy posesjami 
Podgórze 2-4 i Podgórze 6.

Nawierzchnia utwardzona z płytek 
chodnikowych. 

Droga nie oświetlona. 
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Widok na podwórze oraz ciąg pieszy łączący ul. Harcerska z 
ul. Podgórze
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok.1898-1900 rok

Początkowy odcinek ulicy Gołębiej od strony ul. Podgórze.

Wlot na ul. Gołębią z ul. Podgórze. 

Ulica Gołębia, działka nr ewid. 98, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZDiK 

Opis stanu istniejącego: 

Budynek mieszkalny. 

Ulica Gołębia nie jest dostosowana do 
ruchu samochodowego, choć 
pierwotnie istniały plany poszerzenia jej. 
W ogólnym planie zabudowy, który 
powstał w 1953 roku, zrezygnowano 
jednak z tego pomysłu. -  (na podstawie
ekspertyzy historycznej M. Górzyńskiego)

Od ul. Podgórze szer. pasa drogowego 
wynosi ok 6 m. Mniej więcej w połowie 
drogi szerokość pasa drogowego 
zmniejsza się do ok. 3 m. i taka też 
szerokość ma droga u wylotu w ul. 
Jabłkowskiego.

Droga z płytek chodnikowych, częściowo
nieutwardzona. Przed budynkami 
Gołębia 1 i Gołębia 3 nieutwardzony pas
drogowy wykorzystywany jako parking. 

Wzdłuż drogi przeprowadzona jest sieć 
kanalizacyjna.  

 

154



Początkowy odcinek ul. Gołębiej – z poziomu posesji Gołębia
1.

Wylot z ul. Gołębiej na ul. Podgórze. 
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Widok na ul Jabłkowskiego. 

Niezabudowana działka przy ul. Gołębiej (od strony 
zachodniej). 
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Niezabudowana działka przy ul. Gołębiej (od strony 
zachodniej). 

Malowidło naścienne na elewacji bocznej budynku Gołębia 1 
widoczne od strony niezabudowanej działki.

Podwórze kamienicy Podgórze 3 – widok od ul. Gołębiej 
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Wlot na ul. Gołębią od ul. Jabłkowskiego. 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: początek XX wieku

Wlot na ul. Jabłkowskiego z ul. Kopernika. 

Początkowy odcinek ul. Jabłkowskiego (od ul. Kopernika), po 
lewej wlot na ul. Gołębią.

Ulica Jabłkowskiego, działka nr ewid. 
86/1, 
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZDiK 

Opis stanu istniejącego:

Ok. 1898-1900 wyznaczono działki 
budowlane przy ul. Piaskowej 
(Jabłkowskiego), w jej wschodniej i północnej
części, bez poszerzenia ulicy. W części 
zachodniej Jabłkowskiego widoczne 
poszerzenie, narzucone stopniowo przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę przez 
władze miejskie i gubernialne. Podobna 
sytuacja widoczna w przypadku ul. Gołębiej 
oraz Podgórza. Wschodnie przebicie tej 
ostatniej ulicy – jej połączenie z Towarową 
(obecnie Kopernika) – zostało w pełni 
przeprowadzone w okresie międzywojennym,
ale w oparciu o plan regulacji miasta sprzed 
1914 roku. 

Różne szerokości ulicy Jabłkowskiego 
stanowią od początku jej powstania 
problem natury funkcjonalnej, który 
pogłębia się w miarę przybywania aut w
tej przestrzeni. 
Ulica ma dwie szerokości: 
- od zachodu, czyli od strony al. Wojska 
Polskiego, aż do wysokości posesji 
Jabłkowskiego 12 szerokość ulicy wynosi 
ok. 11 m.
- od wschodu, czyli od strony wlotu w ul. 
Kopernika, aż do wysokości posesji 
Jabłkowskiego 10, szerokość ulicy wynosi
ok 7 m.

Przy zachodnim krańcu ul. 
Jabłkowskiego widoczna znaczna 
różnica poziomów pomiędzy ulicą 
Jabłkowskiego znajdującą się znacznie 
poniżej poziomu Alei Wojska Polskiego. 

Stan techniczny: nawierzchnia asfaltowa
w bardzo złym stanie technicznym – 
widoczne dziury i nierówności. Ciąg 
pieszy z płytek chodnikowych – 
widoczne nierówności, pęknięcia i braki 
w płytkach. 

W zdegradowanych fragmentach 
nawierzchni asfaltowej, którą obecnie 
pokryta jest ulica, widoczne są ślady 
poprzedniej nawierzchni brukowej. 
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Ul. Jabłkowskiego – wlot na ul. Gołębią. 

Wlot na ul. Jabłkowskiego z Kopernika i przecięcie z ul. 
Gołębią.

Początkowy odcinek ul. Jabłkowskiego (od ul. Kopernika)- po 
prawej stronie widok na tyły kamienicy Kopernika 11 i 
podwórze. 
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Ul. Jabłkowskiego – widok na kamienice nr 4 i 6. 

Jabłkowskiego – piekarnia (po lewej) i niezagospodarowana 
posesja nr 9 - tereny zieleni (po prawej). 
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Ul. 

Jabłkowskiego z poziomu kamienicy nr 3 (w kierunku na Al. 
Wojska Polskiego) – widok na kamienice 6, 8 i 10. 

Luka pomiędzy kamienicami nr 8 i 10. 
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Ul. Jabłkowskiego (w kierunku al. Wojska Polskiego) – widok 
na kamienice 10, 12, 14, 16. 

Ul. Jabłkowskiego (w kierunku al. Wojska Polskiego) – widok 
na kamienice nr 20 – moment poszerzenia drogi.

Ul. Jabłkowskiego z poziomu kamienicy nr 11 (kierunek na Al. 
Wojska Polskiego) – widok na kamienice nr 14, 16.
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Fragment odkrytej nawierzchni brukowanej przy posesji nr 12. 

Ul. Jabłkowskiego z poziomu kamienicy nr 20 – widok na Al. 
Wojska Polskiego. 

Wlot na ul. Jabłkowskiego od strony zachodniej (od Al. 
Wojska Polskiego) – widoczne obniżenie terenu – ul. 
Jabłkowskiego znajduje się znacznie poniżej poziomu ulicy 
Aleja Wojska Polskiego.
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Ul. Jabłkowskiego – po prawo kamienica nr 22.

Ul. Jabłkowskiego z poziomu kamicy nr 20 – widok w kierunku
wschodnim (ul. Kopernika). 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: brak informacji

Ogrodowa - widok na budynek Podgórze 24 i Ogrodowa 1.

Ulica Ogrodowa, działka nr ewid. 118/1,
obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz Zarządca: 
MZDiK

Opis stanu istniejącego: 

Fragment ulicy Ogrodowej odcięty przez
powstanie arterii Alei Wojska Polskiego 
pozostał odcinkiem ślepym i kończy się 
na wysokości posesji Ogrodowa nr 5. 
Ulica jest dwukierunkowa. Wjazd 
możliwy od strony ul. Poznańskiej i od ul. 
Podgórze.

Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 
13 m. 

Nawierzchnia asfaltowa – widoczne 
nierówności i łaty powstałe w wyniku 
działalności służb 
drogowych/instalacyjnych. 

U zbiegu ul. Ogrodowej i Alei Wojska 
Polskiego znajduje się trójkątny skwer. 
Teren te powstał po budowie Alei 
Wojska Polskiego i przecięciu działek po 
zachodniej stronie ulicy Ogrodowej 
przez nową trasę. 

Skwer pełni funkcje zieleni osłonowej, 
izolującej, do utrzymania i wzbogacenia.
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Ogrodowa - widok od  al. Woj. Polskiego. 

Ogrodowa - widok od ul. Jabłkowskiego - styk z al. Woj. 
Polskiego. 

Ogrodowa - wlot na ul. Podgórze .
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Ogrodowa I - widok na budynek Podgórze 24 i Ogrodowa 1.

Podgórze - wlot od ul. Ogrodowej.
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1989 – 1900 rok

Wlot na ul. Podgórze z ul. Kopernika. 

Początkowy odcinek ul. Podgórze z poziomu nieruchomości 
Podgórze 2-4. 

U
Podgórze - widok na kamienicę nr 6. 

Ulica Podgórze , działka nr ewid. 117/1, 
117/2, obręb 036 Śródmieście II

Własność: Miasto Kalisz, zarządca: 
MZDiK 

Opis stanu istniejącego: 

Sieć uliczna kształtowała się od ok. 1896 
roku do lat międzywojennych. W 
pierwszej kolejności ok. 1898-1900 
wyznaczono działki budowlane przy ul. 
Piaskowej (Jabłkowskiego), w jej 
wschodniej i północnej części, bez 
poszerzenia ulicy. W części zachodniej 
Jabłkowskiego widoczne poszerzenie, 
narzucone stopniowo przy wydawaniu 
pozwoleń na budowę przez władze 
miejskie i gubernialne. Podobna 
sytuacja widoczna w przypadku ul. 
Gołębiej oraz Podgórza. 

Ulica Podgórze była od początku 
zaprojektowana na znaczną, jak na 
panujące w tym obszarze warunki 
szerokość. W zdegradowanych 
fragmentach nawierzchni asfaltowej, 
którą obecnie pokryta jest ulica, 
widoczne są ślady poprzedniej 
nawierzchni brukowej. 

Szerokość pasa drogowego wynosi na 
większej części drogi ok. 11 m. Tylko 
końcowy odcinek dochodzący do strony
zachodniej ul. Ogrodowej zwęża się na 
wysokości posesji nr 22 do szerokości ok. 
8 m. 

Stan techniczny: nawierzchnia asfaltowa
w złym stanie technicznym – widoczne 
dziury i nierówności. Ciąg pieszy z płytek
chodnikowych – widoczne nierówności, 
pęknięcia i braki w płytkach. 
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Początkowy odcinek ul. Podgórze – widok w kierunku 
zachodnim (na Al. Wojska Polskiego).

 

Widok na kamienice Podgórze 8 oraz budynek narożny 
Podgórze 12 przy wlocie na ul. Wronią. 
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Ul. Podgórze – wlot na ul. Gołębią. 

Widok na ul. Podgórze w kierunku zachodnim (Al. Wojska 
Polskiego) z poziomu posesji Podgórze 8-10 (Glapigórka). 
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Widok w kierunku ul. Kopernika - z poziomu nieruchomości 
Podgórze 7. 

Widok na Glapigórkę i ul. Wronią. 

Ul. Podgórze i wlot  ul. Wroniej (po lewej). 
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Niezabudowana nieruchomość nr 9 (teren zielony). 

Niezabudowana nieruchomość nr 9 (teren zielony). 

173



Podgórze - widok w kierunku zachodnim (Al. Wojska 
Polskiego).

Ul Podgórze – przewężenie na wysokości nieruchomości 
Podgórze 22 – rzut.

Ul Podgórze – przewężenie na wysokości nieruchomości 
Podgórze 22
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ul. Podgórze - skrzyżowanie z ul. Ogrodową (od strony 
zachodniej). 
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Karta nieruchomości 

Fotografia: Czas powstania: ok. 1898-1900 rok

Wlot na ul. Wronią z ul. Harcerskiej. 

Wlot na ul. Wronią z ul. Harcerskiej. 

Ulica Wronia, działka nr ewid. 117,
obręb 043 Rogatka  

Własność: Miasto Kalisz, Zarządca: 
MZDiK 

Opis stanu istniejącego: 

Ulica Wronia powstała w latach 1908-1914 na
bazie projektu regulacji urbanistycznej 
Kalisza. 

Szer. pasa drogowego u wlotu z ul. 
Harcerskiej wynosi ok. 12 m., natomiast u 
wylotu w ul. Podgórze szer. pasa drogowego 
wynosi ok. 10 m. 

Stan techniczny: nawierzchnia z kostki 
kamienno-betonowej(biskupiec).

 Ciąg pieszy z płytek chodnikowych – 
widoczne nierówności, pęknięcia i braki 
w płytkach. 
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Widok w kierunku ul. Podgórze. 

Wlot na ul. Podgórze – widok na sklep spożywczy na „Glapigórce”. 
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Widok na Wronią z ul. Podgórze. 

Narożnik ul. Wroniej i ul. Podgórze. 
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Wlot na ul. Wronią z ul. Podgórze. 

 
Wlot na u. Wronią z ul. Podgórze. 
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Wronia - wlot od ul. Podgórze  - widok na budynku Wronia 1 i 3.

180



Wronia - wlot od ul. Podgórze  - widok na ścianę szczytową budynku 
Wronia 2.
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