
Wiadomości
Kalisz jako najstarsze miasto w Polsce ma wiele miejsc historycznych ze swoim niepowtarzalnym klimatem, ale często zapomnianych. Teraz

wszystko zmienia się na naszych oczach. Zupełnie nowe oblicze zyskują Planty Miejskie – miejsce spotkań kaliskich rodzin, jak również park pełen

zieleni i historii. To tu można zobaczyć pomnik Adama Asnyka, czy pomnik Książki upamiętniający zasypanie przez hitlerowców kanału Babinka

właśnie książkami z polskich i żydowskich bibliotek. Teraz oprócz upamiętnienia historii Kalisza Planty Miejskie zyskają małą architekturę i

nowoczesny sznyt.

 

Kalisz chce przywrócić śródmieście mieszkańcom

Od lat centrum Kalisza z dnia na dzień obumierało. Klimatyczne uliczki błagały wręcz o remont, co dzięki Funduszom Europejskim teraz ma

miejsce. Z zatłoczonych arterii staną się deptakami łączącymi funkcje drogi, parkingu, a także deptaka. Nowa nawierzchnia chodników ma być 

bardziej przyjazna dla turystów i spacerowiczów podczas weekendowych przechadzek.

Centrum Kalisza dzięki wyremontowanym ulicom będzie miało nie tylko wspaniały wygląd, ale zmieni również swoje kolory, ponieważ w przestrzeni

pojawi się więcej zieleni.

 

 

Remontują i pobudzają do działania

Nowe oblicze zyskały budynki przez lata zapomniane. W zabytkowej hali tuż przy kaliskiej Rogatce powstał nowoczesny Akcelerator Kultury. To

miejsce, w którym będą odbywać się wystawy fotograficzne, wernisaże, a także kameralne koncerty, czy przedstawienia. Na rogu ulicy Babina

działa Centrum Organizacji Społecznych. Tu stowarzyszenia, czy organizacje pozarządowe mogą prowadzić liczne zajęcia, warsztaty, ale również

mogą tu na co dzień działać i prowadzić swoje spotkania. Z kolei na Podgórzu w dzielnicy nieco zapomnianej działa Dom Sąsiedzki. Mieszkańcy

mogą się tu spotykać, wymieniać doświadczeniami, spędzać swój wolny czas, a także korzystać z szerokiej oferty artystycznych zajęć.

 

Historia po nowemu

Z kolei w Poznaniu odnowiono Dzieciniec pod Słońcem – pierwsze Ogrody Jordanowskie w tym mieście, które zbudowano prawie 100 lat temu. W

zabytkowych wnętrzach z nowoczesną nutą działa Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu. Dzieci i młodzież uczestniczą tu w setkach godzin

zajęć, warsztatów muzycznych, plastycznych, fotograficznych, tanecznych, czy sportowych.

Ale Dzieciniec to także przestrzeń, z której w weekendy korzysta nawet 1000 osób. Bo tuż obok Domu Kultury mieszczą się nowoczesne place

zabaw, park, fontanna, a także boiska do gry w piłkę nożną, czy tenisa ziemnego. Wszystko to sprawia, że popołudniami teren Dziecińca pod

Słońcem tętni życiem nawet bardziej niż prawie 100 lat temu, gdy Ogród powstawał.

Więcej na temat rewitalizacji przestrzeni miejskiej Kalisza oraz działalności Dziecińca pod Słońcem, czyli inwestycjach dofinansowanych ze

środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dowiesz się w najnowszym odcinku

magazynu „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 22). OBEJRZYJ FILM

https://www.youtube.com/watch?v=xwHfTZjiORU&t=89s
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