RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA w ramach konsultacji społecznych
w sprawie diagnoz i wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOTKANIU
TYTUŁ/TEMAT
spotkania
W ramach projektu
Data spotkania
Miejsce spotkania

Uczestnicy/ki

Cele

Metoda
Autor/ka raportu

Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów dyskusyjnych z mieszkańcami
Miasta JarosławiaJarosławia
głównie dzielnicy I- zdiagnozowanego obszaru
kryzysowego/zdegradowanego w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
rewitalizacji
Kompleksowe opracowanie
opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław
na lata 2016-2026
201
3 lutego 2017 r., godz. 16.00-18.30
Sala lustrzana
lustrzan CKiP w Jarosławiu
Jarosławia głównie dzielnicy
• Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta JarosławiaI,, którzy odpowiedzieli na otwarte zaproszenie, przedstawiciele instytucji,
instyt
organizacji pozarządowych,
pozarządowych radni
• Władze miasta
Burmistrz Miasta Jarosławia
Marian KwietniowskiKwietniowski koordynator ds. rewitalizacji, Dyrektor Kancelarii
Kance
Burmistrza Miasta Jarosławia
• Eksperci FRDL POST:
Beata BujakBujak Szwaczka- ekspert FRDL ds. rewitalizacji
Małgorzata Nieroda – koordynator ds. rewitalizacji FRDL POST
1) Przedstawienie przez ekspertów FRDL POST wyników delimitacji i
diagnozy dokonanych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji oraz wyników badania ankietowego
2) Zebranie opinii dotyczących wskazanego
wskazanego obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji
3) Zebranie propozycji mieszkańców dotyczących kierunków działań
na obszarze
obszar rewitalizacji mogących przyczynić się do wyjścia
wyjści z sytuacji
kryzysowej.
WARSZTAT DYSKUSYJNY
Małgorzata Nieroda

2. PRZEBIEG SPOTKANIA ORAZ JEGO UCZESTNICY
Na spotkanie zostali
ostali zaproszenie radni, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańcy dzielnicy I- zdiagnozowanego obszaru kryzysowego/zdegradowanego.
kryzysowego/zdegradowanego. Łącznie
w spotkaniu wzięło udział 75 osób.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Jarosławia, który powitał wszystkich zebranych, opowiedział
pokrótce o istocie programu rewitalizacji.
rewitalizacji Wyjaśnił istotę działań rewitalizacyjnych, które muszą być
prospołeczne, nakierowane na potrzeby mieszkańców. Zachęcił do aktywnego udziału w spotkaniu
i dyskusji.
Następnie głos zabrała Beata
ta BujakBujak Szwaczka- ekspert FRDL ds. rewitalizacji. Wprowadziła ona
zgromadzonych mieszkańców w problematykę rewitalizacji, omówiła najważniejsze definicje oraz
prace, które już zostały wykonane i te które pozostały do zrealizowania. Następnie poddała analizie
metodologię diagnozy (dzielnica, jako jednostka badawcza, dobór wskaźników, badane sferysfery
społeczna, gospodarcza, techniczna, środowiskowa, przestrzenna, funkcjonalna). W dalszej kolejności
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zaprezentowała w tabelach, na wykresach i mapach wartości wskaźników
wskaźników w poszczególnych
dzielnicach oraz zestawienie obrazujące nagromadzenie kryzysowych wielkości w poszczególnych
dzielnicach. Wskazała sposób wyznaczania z obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji.
Przedstawiła zakres fiszki, za pomocą której mieszkańcy,
mies
organizacje i instytucje
ytucje mogą zgłaszać
pomysły na projekty rewitalizacyjne. Na zakończenie wykładu zachęciła mieszkańców do wyrażenia
swoich uwag na temat diagnozy i wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Każdy z uczestników otrzymał
informator dotyczący
ący rewitalizacji oraz formularz uwag/propozycji, który po wypełnieniu należało
zwrócić do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia.

3.

NAJWAŻNIEJSZE OPINIE I UWAGI, WNIESIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

Uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do sposobu dokonania
dokonania diagnozy, delimitacji i wyznaczenia
obszaru rewitalizacji. Jeden z mieszkańców zadał pytanie o możliwość
możliwość finansowania działań
na prywatnych działkach mieszkańców (remont ogrodzenia). Uzyskał odpowiedź o obligatoryjnym
charakterze prospołecznym działań,
dzi
nie mogących służyć jedynie
ie pojedynczym mieszkańcom,
nie poprawiających jakości życia mieszkańców i nie mogących skupiać
skupiać się wyłącznie na remontach
i estetyzacji pojedynczych, wybranych budynków czy działek.
W dalszej kolejności radny Gminy Miejskiej Jarosław podkreślił konieczność działań w kierunku
udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę na konieczność wyczulenia na te kwestie,
zauważył również trudności w instalowaniu takich usprawnień (windy, podjazdy) w obiektach
zabytkowych i należących
cych do prywatnych właścicieli.
Mieszkaniec dzielnicy I zapytał o możliwość zapisania w programie rewitalizacji działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych i wsparcia przedsiębiorców, np. poprzez dofinansowanie miejsc pracy.
W dalszej kolejności głos zabrała emerytka będąca mieszkanką dzielnicy II. Chciała podzielić się
realizowanymi pomysłami, które warto wdrożyć
wdroż w dzielnicy I- obszarze rewitalizacji. Zwróciła uwagę
na konieczność zmiany myślenia z biernego, pesymistycznego na aktywne.
aktywne W dzielnicy II dzięki takiej
aktywności społecznej działa park dla osób starczych, młodzieży. Obecnie trwają starania o
zainstalowanie huśtawek dla dzieci. Planowane jest utworzenie dziennego hospicjum. Zorganizowano
konkurs dla dzieci od lat 3 do 14 oraz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w zakresie
wiedzy o Jarosławiu. Ma na celu naukę historii miasta, poznaniu najważniejszych osób, zdobycie
podstawowej wiedzy o społeczeństwie obywatelskim.
Przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej zgłosił pomysł zagospodarowania
zagospodarowania podwórka,
podwór
urządzenia
w części wspólnej (piwnicy) winiarni i udostępnienie jej zwiedzającym.
Siostra Zakonna z Opactwa Benedyktynek mieszczącego się na obszarze rewitalizacji pytała
o możliwość ujęcia w programie projektu budowy przedszkola oraz opowiedziała o innych
in
pomysłach
na inicjatywy dla mieszkańców Jarosławia.
Konieczność działań na rzecz osób mieszkających w tzw. „awaryjniakach”,
„awaryjniakach”, czyli mieszkaniach
socjalnych zgłosiła inna z mieszkanek. Zauważyła pilną potrzebę podjęcia działań aktywizacyjnych jak
również poprawy stanu technicznego tych budynków.
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Poniżej znajduje się zestawienie
stawienie uwag/propozycji
uwag
z konsultacji obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej
Jarosław (zgłoszonych poprzez formularz).
formularz)
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Treść uwagi
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
W budynku dawnej „Kapelanówki
apelanówki” utworzenie przedszkola dla ok. 70 dzieci wraz z placem
zabaw i terenem wypoczynkowym.
ypoczynkowym. W basztach nr 6 i 7 wraz z terenem przyległym utworzenie
miejsca edukacyjno – integracyjnego dla młodzieży i dorosłych
Propozycja działań
ań w obszarze rewitalizacji:
Utworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dorosłych i dziecidzieci tj. wprowadzenie urządzeń
sportowo- rekreacyjnych służących aktywnemu wypoczynkowi
wypoczynkowi do ogólnie dostępnych stref
w mieście. Stworzenie w powszechnie uczęszczanych punktach
pun ach miasta (np. skwery przy
ul. Spytka, Wąskiej, Lubelskiej, pierścienia ulic otaczających rynekrynek Cygańska Góra, Strzeleckiego,
Ormiańska) miejsc do ćwiczeń, co upowszechni zdrowy styl życia, poprawi kontakty społeczne.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Utworzenie podwórek- ogrodów pozwalających mieszkańcom domów, często w podeszłym
wieku na wypoczynek „u siebie”. Projektu zagospodarowania mogą stworzyć uczniowie CKZiU
Technik Architektury Krajobrazu. Urządzanie
Urządz
ogrodów powierzyć można firmom
firm
ogrodniczym w
zamian za reklamę. W takim układzie jest to rozwiązanie bezkosztowe. Pomysł dotyczy
zaplecza/podwórzy kamienic otaczających Rynek i ul. Sobieskiego (podwórza przylegające do ulic
Cygańska Góra, prof. Strzeleckiego, Franciszkańskiej, Wąskiej.
Wąskie Jest to obszar zdegradowany
technicznie, niezagospodarowany, nieestetyczny. Posiada potencjał do stworzenia wspólnej
przestrzeni publicznej- miejsce, przestrzenie. Rewitalizacja podniesie jakość życia mieszkańców,
poprawi estetykę i wizerunek miasta.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- ul. Zwierzyniecka, Rybacka
Pomoc mieszkańcom w stworzeniu ogrodzonego od ulicy miejsca zabaw dla dziecidzieci huśtawka,
piaskownica, kosz do gry (dz. Nr 2197/1). Przywrócenie osób wykluczonych poprzez pomoc
mieszkańcom budynków Rybacka 40 i 40a w zbudowaniu łazienek i toalet, poprzez projekt,
udostępnienie materiałów oraz nadzór osoby doświadczonej. Budowaliby sami mieszkańcy.
Zbudowaliby także toaletę ogólnodostępną dla dzieci korzystających z placu zabaw.
za
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- ul. Przemyska
Remont budynku socjalnego (tzw. „awaryjniaka”)
„
aka”) przy ul. Przemyskiej przy współudziale jego
mieszkańców. Zorganizowanie festynu dla mieszkańców i sąsiadów (w
(w celu zapoznania
za
się
sąsiadów). Poprzez przekazanie materiałów mieszkańcom (farby, pędzle, itp.) mieszkańcy sami
mogliby odnowić korytarze, zieleń wokół budynku, zamontować dwie huśtawki. Aktywizacja
osób wykluczonych poprawia bezpieczeństwo. Poprzez wkład własny mieszkańców
mieszkań
w remontwspólny wysiłek i pracę istnieje większe prawdopodobieństwo,
prawdopodobieństwo iż będą oni bardziej dbali o to,
to
co otrzymali.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- Mały Rynek, ul. Podzamcze
Remont, rewitalizacja schodów od tzw. Małego Rynku
Rynku do ul. Podzamcze, przy Liceum
Plastycznym. Zorganizowanie młodzieży z okolicznych szkółszkół malowanie schodów na tęczowotęczowo
każdy stopień w innym kolorze
kolor (takie tęczowe schody są np. w Turcji). Poprawa bezpieczeństwa,
atrakcja turystyczna. Możliwe pozyskanie
pozyskanie sponsora, np. firmy Greinplast albo Dulux. Można
zorganizować konkurs dla młodzieży na projekt pomalowania schodów.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- Rynek Miasta, ul. Michalovska, Ogrodowa, Lubelska, Sybiraków, Mały Rynek.
Rewitalizacja
ewitalizacja terenów zielonych:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

• przy ratuszu- uporządkowanie zieleni
• skwer przy Rynku, przy ul. Michalovskiej (zaniedbany, brak funkcji, nieatrakcyjny dla
mieszkańców)- propozycja: utworzenie ławek, fontanny, oświetlenie, zamieszczenie informacji
dotyczącejj historii miejsca i nieistniejącego kościoła
• skwer przy ul. Ogrodowej i Lubelskiej (zaniedbany, nieoświetlony)nieoświetlony) propozycja:
uporządkowanie zieleni, żwirowe alejki, ogrodzenie od chodnika o wysokości max. 50-100
50
cm
bez bramek, ławki, podwójna huśtawka ogrodowa (dorośli, dzieci), oświetlenie
• skwer przy placu SybirakówSybiraków propozycja: oświetlenie istniejących drzew, ławki, trzy przyrządy
tzw. siłowni zewnętrznej
• skwer przy Małym RynkuRynku oświetlenie, uporządkowanie zieleni
Na skwerach można ustawić rzeźby pozyskane
poz
od profesorów i uczniów Liceum Plastycznego
lub przez organizację pleneru dla artystów. Edukacja przez sztukę. JarosławJarosław Miasto Sztuki.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- budynek Nowej Synagogi, który niszczeje, można zaadoptować
zaadoptować na Centrum Dialogu,
Pamięci i Kultury Żydowskiej, gdzie prowadzono by działalność kulturalną, warsztaty, koncerty,
wystawy, pokazy filmów, mini-muzeummini
dotyczące historii obecności Żydów w Jarosławiu, może
Izba Pamięci
amięci Moshe Kupfermana,
Kupfermana festiwal artystyczny imienia artysty?
Budynek dawnego Ogniska Baletowego. Czy można go odzyskać? Propozycja stworzenia w tym
miejscu, we współpracy z PWSTE,
PWSTE filii ASP w Krakowie, oddział sztuki, np. sztuka w leczeniu i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Propozycja
ozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- ul. Jezuicka
Rewitalizacja, osuszenie, remont muru przy Liceum Plastycznym na ul. Jezuickiej. Mur w
kiepskim stanie zagraża mieszkańcom, młodzieży oraz dzieciom. Jeżeli konserwator wyrazi zgodę
to można na wyremontowanym murze, metodą sgraffito wykonać malowidło przedstawiające
przeds
historię miasta i Zakonu
akonu Jezuitów w JarosławiuJarosławiu edukacja młodzieży i mieszkańców oraz atrakcja
turystyczna. Remont nawierzchni chodnika przy murze.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- ul. Okrzei
Na zachód od ul. Okrzei, przy ogródkach działkowych stworzenie
stworzenie parku dla mieszkańców
(np. na wzór Ogrodu Doświadczeń Lema w Krakowie). Nauka przez zabawę. Stworzenie płyty/
płyty
placu, na którym w lecie można organizować targi rolnicze , np. we współpracy z Ukrainą,
Słowacją- praca tymczasowa
mczasowa przy organizacji targów. Staże dla bezrobotnych, dla studentów.
Promocja miasta. W zimie na tej samej płycie bezpłatne lodowisko dla mieszkańców. Opłata
jedynie za wypożyczenie łyżew. Praca tymczasowa dla osoby w wypożyczalni.
Propozycja działań
łań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- Rynek Miasta
Rewitalizacja płyty rynku, wymiana chodników w strefie rynku. Dostosowanie
Dostosowanie nawierzchni
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyłączenie większości rynku z ruchu samochodowego.
Stworzenie deptaka. Stworzenie
Stworzenie szlaku zwiedzania dla osób niewidomych – nagranie
przewodnika, specjalne nawierzchnie dotykowe „Miasto przez dotyk”. Urzędy
Urz
dostosowane
do potrzeb osób niewidomych.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I-Opactwo,
Opactwo, Kolegiata, ul. Panieńska
P
Most pieszo-rowerowy
rowerowy łączący Opactwo Sióstr Benedyktynek z Kolegiatą. Ścieżka
Ś
wokół murów
Opactwa jako atrakcja turystyczna oraz miejsce wypoczynku i spacerów mieszkańców.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I-ul. Na Blichu, ul. Garbarze
Połączenie ul. Na Blichu z ul. Garbarze poprzez kładkę pieszopieszo rowerową (np. taką,
jak w Przemyślu) nad rzeką San. Stworzenie ścieżek pieszopieszo rowerowych nad rzeką.
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14.

15.

16.

Udostępnienie rzeki, jako miejsca rekreacji dla mieszkańców, zwłaszcza tych
ch niepełnosprawnych.
Stworzenie miejsc do siedzenia, miejsc na ognisko. Oświetlenie boiska do koszykówki, siatkówki,
badmintona. Wypożyczalnia sprzętu sportowego. Darmowy dostęp dla najbiedniejszych.
W wakacje koncerty, warsztaty dla dzieci z domem kultury
kultury (np. koncertowy dom kultury).
Skatepark dostępny dla wszystkich.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I-ul.
ul. Podzamcze, ul. Zwierzyniecka
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż progów zwalniających, zwłaszcza przy
przejściach dla pieszych.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I.
Stworzenie ścieżek, stref rowerowychrowerowych cel: Jarosław- miasto przyjazne rowerom. Wyznaczenie
ścieżek, szlaków rowerowych dla mieszkańców (niektóre chodniki są wystarczająco szerokie),
s
podniesienie świadomości kierowców. Stworzenie przestrzeni parkowania
parkowania dla rowerów
z herbem miasta przy uczelniach, szkołach, urzędach. Stworzenie minimini wypożyczalni
rowerowych- rowerów publicznych na wzór Warszawy czy Poznania. Plusy: poprawienie
bezpieczeństwa na drodze, aktywizacja fizyczna mieszkańców, ekologia, transport dla ludzi,
których nie stać na samochód.
Propozycja działań w obszarze rewitalizacji:
Dzielnica I- ul. Pełkińska, od ul. Spytka do ul. Zielona
Modernizacja, wymiana niesprawnego
niesprawnego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w obrębie przejścia
prz
dla pieszych. Przez to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz pieszych w tej części miasta.
Udrożnienie kanalizacji deszczowej (studzienek w drodze). Poprawa komfortu pieszych w okresie
deszczowym, kiedy to kierowcy ochlapują stojących na przejściu.

Załączniki
1) Lista obecności na spotkaniu (do
( wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia)
2) Formularze uwag (do
do wglądu w Urzędzie Miasta Jarosławia)
Jarosławia
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