
Prototypowanie – raport podsumowujący przeprowadzenie

konsultacji

T e r m i n  i  o p i s  n a r z ę d z i a
Prototypowanie polega na przygotowaniu oraz testowaniu uproszczonych form

zagospodarowania  przestrzeni.  W  takich  działaniach  można  wykorzystać  między
innymi meble miejskie, dodatkowe nasadzenia zieleni, malowanie pasów na jezdni czy
chodniku czy inne elementy, które w łatwy sposób mogą być później rozmontowane /
zdemontowane. 

Prototyp nie musi być i często nie jest rozwiązaniem docelowym. Jest to raczej
narzędzie  służące  do  zbierania  informacji  o  potrzebach  osób  korzystających
z danego  obszaru,  sprawdzania  przyjętych  założeń  oraz  ich  ulepszaniu.
Prototypowanie zakłada stopniowe wprowadzanie zmian, które mogą być na bieżąco
korygowane.  Mieszkańcy  obszaru  mogą  sprawdzać  czy  dany  rodzaj  działań
w przestrzeni  publicznej  im  odpowiada.  Najczęściej  prototypowanie  dotyczy
przestrzeni ulicy, placu czy skweru. 

W  przypadku  Miejscowego  Planu  Rewitalizacji  Jabłkowskiego-Podgórze
postanowiliśmy przekształcić  jedną z działek przy ulicy Podgórze na skwer.  Było to
podyktowane  faktem,  że  we  wcześniejszych  formach  konsultacyjnych  mieszkańcy
wielokrotnie wskazywali na potrzebę zwiększenia ilości zieleni urządzonej na obszarze.
Takie  postulaty  były  również  przekazywane  koordynatorkom  Domu  Sąsiedzkiego,
działającego przy  ul.  Podgórze  2-4.  Było  to  też  zgodne  z  projektem  planu,  który
przewidywał w tym miejscu teren zieleni urządzonej. Zagospodarowanie tego terenu
w formie zieleni urządzonej stanowi swego rodzaju bufor dla cennego pod względem
przyrodniczym obiektu, jakim jest wiąz szypułkowy – jedyny pomnik przyrody na tym
obszarze.  Dotychczas  przestrzeń  ta  była  zaanektowana  przez  użytkowników
samochodów na „dziki parking”.

Rysunek 1: Planowane zagospodarowanie w obrębie nieruchomości Podgórze 6.
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W ramach przygotowań do przeprowadzenia prototypowania zebraliśmy głosy
mieszkańców,  jakie  do  nas  dotarły  podczas  spotkań,  warsztatów  i  spacerów
prowadzonych w ramach konsultacji. Podczas jednego ze spotkań, w ramach Parking
Day  w  Domu  Sąsiedzkim  zaproponowano  stworzenie  ogrodu  deszczowego,  który
będzie również pełnił funkcję edukacyjną i promocyjną dla tego typu rozwiązań.

Prototypowanie ogrodu deszczowego miało spełnić następujące funkcje:

• przygotowanie  mieszkańców  do  zmian  zachodzących  na  obszarze  objętym
przygotowaniem Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze,

• pogłębienie  informacji  dotyczące  preferencji  mieszkańców  w zakresie
zagospodarowania tego obszaru oraz zmian koniecznych do wprowadzenia,

• weryfikacja  konieczności  umiejscowienia  miejsc  postojowych  w  bliskim
otoczeniu pomnika przyrody,

• promocja  działań  związanych  z  przygotowaniem  Miejscowego  Planu
Rewitalizacji oraz planowanych działań inwestycyjno-budowlanych.

Na  co  dzień  w  zbieraniem  opinii  na  temat  ogrodu  deszczowego  od  stałych
użytkowników obszaru Jabłkowskiego-Podgórze zajmują się osoby prowadzące w tej
przestrzeni  Dom Sąsiedzki.  Będąc w stałym kontakcie  z  interesariuszami  mogą  na
bieżąco monitorować nastroje i opinie społeczne. 
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Opinie  zebrane  na  temat  ogrodu  deszczowego  przez koordynatorki  Domu
Sąsiedzkiego: 

„Super, Bardzo mi się podoba. Jestem zachwycona, bo zamiast ściany 
widzę zielony ogródek.”

Mieszkanka obszaru

„Osoby, które nigdy nie odwiedzały Domu Sąsiedzkiego po realizacji ogrodu
deszczowego przychodzą i po zapoznaniu się na tym właśnie terenie, 
częściej do nas przychodzą i nawet pytają czy nie chcemy jakiś roślin”

Koordynatorka Domu Sąsiedzkiego
Pozytywną  opinię  na  temat  ogrodu  deszczowego  wyraził  również  administrator
nieruchomości  będącej  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  prototypowego  fragmentu
przestrzeni.  Wyraził  on  jednocześnie  obawy  o  bezpieczeństwo  dla  tego  rodzaju
rozwiązań  w  kontekście  przyszłych  prac  modernizacyjnych  na  obszarze.
(Korespondencja w tym temacie stanowi załącznik do raportu.) 

Bardzo fajna inicjatywa, tylko uważamy, że ogród deszczowy i nasadzenia 
powinny być wykonane na końcu planowanych inwestycji na tym terenie, a 
nie na początku. Wiedząc, jak duże inwestycje będą realizowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykonanego ogrodu deszczowego (remont 
kapitalny Podgórza 6, chodniki, nowa kanalizacja sanitarna, sieć cieplna, 
zagospodarowanie podwórza, nowe inwestycje za budynkiem itd.) istnieje 
duże prawdopodobieństwo jego zniszczenia podczas realizacji tych prac. 
Jeżeli nawet uda im się nie zniszczyć ogrodu deszczowego, to z pewnością 
będzie przeszkadzał, chociażby w trakcie remontu kapitalnego Podgórza 6 
(konieczność ustawienia rusztowania, elewacja, roboty ziemne itd. )
Wszystko fajnie, tylko kolejność wykonania nie taka, jak być powinna, tym 
bardziej, że kosztowało to aż 9 000,00 zł.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą
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Informację  o  założeniu  ogrodu  deszczowego  Prezydent  Miasta  Kalisza  Krystian
Kinastowski  umieścił  na  swoim  profilu  w  mediach  społecznościowych  (Facebook).
Podobna  informacja  została  również  umieszczona  na  profilu  Kurs  na  Śródmieście.
Zebraliśmy komentarze pod ww. informacjami. 
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Na  swoim  profilu  społecznościowym  informację  o  ogrodzie  deszczowym  umieścił
również wykonawca – Pan Tomasz Wysogląd przedstawiciel firmy BUDWIM.
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Informacje o ogrodzie deszczowym były rozpowszechniane przez lokalne media: 

• Fakty  Kaliskie  -  http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/w-kaliszu-
powstaje-pierwszy-ogrod-deszczowy-zdjecia,6636.html

• Życie  Kalisza  -  https://zyciekalisza.pl/artykul/w-kaliszu-powstaje-
pierwszy/1104263

• Kalisz  Nasze  Miasto  -  https://kalisz.naszemiasto.pl/ogrod-deszczowy-
powstaje-w-kaliszu-to-pierwsza-tego-typu/ar/c1-8000635?
utm_source=facebook.com&utm_medium=kalisz-nasze-
miasto&utm_content=wiadomosci&utm_campaign=ogrod-deszczowy-
powstaje-w-kaliszu-to-pierwsza-tego-typu

• Portal  Samorządowy  -  https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-
srodowiska/w-kaliszu-powstaje-pierwszy-ogrod-deszczowy,233027.html
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• Radio  Eska  -  https://www.eska.pl/kalisz/zbiera-deszczowke-chroni-przed-
podtopieniem-w-kaliszu-powstal-ogrod-deszczowy-audio-foto-aa-cEQv-
gyjF-g2n4.html

• Radio  Poznań  -  https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/w-kaliszu-
powstanie-pierwszy-w-miescie-ogrod-deszczowy

P o d s u m o w a n i e  i  w n i o s k i
Mieszkańcy  pozytywnie  odnieśli  się  do  propozycji  zmian  i  można  wnioskować,  że
zaakceptują  zmiany,  które  zostały  zaplanowane w  Miejscowym  planie  rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze.  Szczególnie,  że  zmiany  te  będą  polegały  również  na
remoncie nieruchomości położonych przy ul. Podgórze 6 oraz przy ul. Podgórze 8-10. 
Jedną z powtarzających się opinii jest obawa zarówno mieszkańców, jak i ludzi spoza
tego  terenu,  o  bezpieczeństwo  jakichkolwiek  działań  na  tym  obszarze.  Istnieje
przeświadczenie,  że  wszelkie  rozwiązania  materialne  zakończa  się  dewastacją
nowych elementów przestrzeni. Obawy te wynikają z niechlubnej opinii, jaką od lat ma
obszar, na którym przeprowadzamy nasze działania rewitalizacyjne. 
Tym  bardziej  więc  jest  to  dla  nas  cenna  obserwacja,  gdyż  jak  wskazują  nasze
dotychczasowe  działania  (Dom  Sąsiedzki,  dodatkowe  kosze  na  śmieci,  działania
animacyjne  w przestrzeni  ulic),  złe  opinie  o  tym  obszarze  są  mocno  przesadzone,
a być może przechodzą już do historii. 

 

Konsultacje  są finansowane  w  ramach  projektu  Nr  POWR.02.19.00-00-KP11/18  pt.  „PRZESTRZEŃ
GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ”  realizowanego  w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  II  Działanie  2.19  Usprawnienie  procesów  inwestycyjno-
budowlanych  i planowania  przestrzennego,  sfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.
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Dokumentacja fotograficzna
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