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w Janowskim Ośrodku Kultury 

w Janowie Lubelskim 
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Konsultacje odbyły wg Planu spotkania: 

1. Wprowadzenie: 

A. Czym są konsultacje? - Krzysztof Kołtyś 

B. Rewitalizacja – pojęcie - Waldemar Futa 

C. Rewitalizacja – od diagnozy do interwencji - Waldemar Futa 

D. Gminny Program Rewitalizacji - Waldemar Futa 

2. Przedmiot konsultacji na dzisiejszym spotkaniu - Krzysztof Kołtyś 

3. Organizacja i przebieg konsultacji - Bożena Czajkowska 

4. Zajęcia warsztatowe – praca przy stolikach 

Animatorzy: 
− Jolanta Zezulińska 
− Beata Staszewska/Andrzej Majkowski 
− Waldemar Futa 
− Paweł Wiśniewski 

5. Prezentacje stolików 

6. Podsumowanie  
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1. Wstęp/ wprowadzenie 

A. Czym są konsultacje? - Krzysztof Kołtyś 

 

Konsultacje społeczne są niezbędnym elementem procesu opracowywania 
wszelkich dokumentów strategicznych i planistycznych. 

Pozwalają one na: 

a) zweryfikowanie odbioru danego dokumentu przez mieszkańców naszej 
gminy; 

b) zbadanie czy Państwo takie rozwiązania akceptują; 

c) umożliwiają przy tym dotarcie do szerokiego grona osób, których dany 
dokument bezpośrednio dotyczy; 

d) wypracowanie najtrafniejszych rozwiązań, najbardziej realistycznych 
oraz akceptowalnych społecznie zapisów; 

e) budowę szerszego porozumienia i dialogu obywatelskiego; 

f) właściwe definiowanie i spełnianie potrzeb społecznych; 

g) podniesienie jakości dokumentu i wypracowywanych rozwiązań; 

h) konfrontację działań i dokumentów urzędowych z opiniami obywateli; 

i) zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędów 
w podejmowanych decyzjach; 

j) legitymizację decyzji podejmowanych przez urząd; 

k) wczesną diagnozę pól odmiennego zdania. 

 

Celem konsultacji jest  określenie głównych założeń
i problemów warunkujących  rozwój społeczno- gospodarczy 

gminy w dokumentach strategicznych uwzględniających potrzeby 
i oczekiwania społeczności lokalnej
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B. Rewitalizacja 

oraz występowanie jedenego z negatywnych zjawisk

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych

Sytuacja kryzysowa 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym

Technicznych

degradacja stanu technicznego obiektów, w 
tym mieszkań, energochłonność, 

oddziaływanie na degradację środowiska

brak dostępu do podstawowych usług lub 
ich niskiej jakości, niedostosowanie 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedobor lub niskiej jakości 

tereny publiczne

Gminny Program Rewitalizacji 

Rewitalizacja – pojęcie – Waldemar Futa 

oraz występowanie jedenego z negatywnych zjawisk

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych

Sytuacja kryzysowa 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym

Technicznych

degradacja stanu technicznego obiektów, w 
tym mieszkań, energochłonność, 

oddziaływanie na degradację środowiska

Gospodarczych

niski stopień przedsiębiorczości, słaba 
kondycja przedsiębiorstw

brak dostępu do podstawowych usług lub 
ich niskiej jakości, niedostosowanie 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, niedobor lub niskiej jakości 

tereny publiczne

Środowiskowych

przekroczenie standardów jakości 
środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska

Obszar 
zdegradowany
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to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe 
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie 
społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno

lub techniczne lub środowiskowe

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i 

skoncentrowane terytorialnie 
i zintegrowany poprzez 

spójnośc 
wewnętrzna

poszczególne 
działania pomiędzy 

sobą

spójność 
zewnętrzna 

z lokalnymi 
politykami 

sektorowymi, np. 
transportową, 

energetyczną, celami 
i kierunkami 

wynikającymi z 
dokumentów 

strategicznych i 
planistycznych

optymalne wykorzystanie specyficznych 

wzmacnianie jego 

Gminny Program Rewitalizacji 

Rewitalizacja 
to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

działania całościowe 
(powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie 
społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne 

lub techniczne lub środowiskowe)

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i 
lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany
i zintegrowany poprzez Programy Rewitalizacji

optymalne wykorzystanie specyficznych 
uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów 
(w tym także kulturowych)

jest procesem 
wieloletnim

prowadzonym przez 
interesariuszy (m.in. 

przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, 

właścicieli 
nieruchomości, organy 

władzy publicznej
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C. Rewitalizacja 

• Zbieranie danych: na poziomie ulic, obszarów i miejscowości

• Identyfikacja:

• Zjawisk negatywnych

• Lokalnych potencjałów

• Wizja , cele i kierunki

• Działania i ich integracja: spójnośc wewnętrzna, Strategie i 
Programy zewnętrzne

• Ramy finansowe

• Gminny Program Rewitalizacji w trybie:

• ustawy o rewitalizacji

• wytycznych Ministerialnych/wojewódzkich do RPO

• Ewentualne utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

• Miejscowy Plan Rewitalizacji 

• Aplikowanie o środki na realizację działań

• Monitoring

• Ewaluacja

Gminny Program Rewitalizacji 

Rewitalizacja – od diagnozy do interwencji – Waldemar Futa

Diagnoza obszaru

Zbieranie danych: na poziomie ulic, obszarów i miejscowości

Identyfikacja:

Zjawisk negatywnych

Lokalnych potencjałów

Przedsięwzięcia

Wizja , cele i kierunki

Działania i ich integracja: spójnośc wewnętrzna, Strategie i 
Programy zewnętrzne

Ramy finansowe

Formy realizacji

Gminny Program Rewitalizacji w trybie:

ustawy o rewitalizacji

wytycznych Ministerialnych/wojewódzkich do RPO

Ewentualne utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

Miejscowy Plan Rewitalizacji - szczególna forma MPZP

Harmonogram działań

Aplikowanie o środki na realizację działań

Monitoring

Ewaluacja
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Waldemar Futa 

 

Zbieranie danych: na poziomie ulic, obszarów i miejscowości

Działania i ich integracja: spójnośc wewnętrzna, Strategie i 

wytycznych Ministerialnych/wojewódzkich do RPO

Ewentualne utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

szczególna forma MPZP
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D. Gminny Program Rewitalizacji – Waldemar Futa 

 
Ewaluacja GPR na zakończenie okresu realizacji

monitoring  bieżący i okresowy GPR

Aplikowanie o środki na realizację działań przez interesariuszy

promocja GPR i działań GPR

Przyjęcie przez  Radę Miejską Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje dokumentu końcowego

Przedstawienie całosciowej strategii prowadzenia działań

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji: 20 % powierzchni, 30 % mieszkańców

Określenie grupy interesariuszy i możliwych działań

Identyfikacja negatywnych zjawisk w układzie przestrzennym

Partycypacja społeczna na każdym etapie - cykl konsultacji społecznych, 

Zespoły zadaniowe: Urząd Miejski, jednostki gminne, ekspert zewnętrzny, koordynacja

Uchwała Rady Miejskiej o przystąpienieu do opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji
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2. Przedmiot konsultacji społecznych, najistotniejszych z punktu 
widzenia zarządzanych przez samorząd gminny zasobów: 

 
 

3. Organizacja i przebieg konsultacji – Bożena Czajkowska 

a) spotkanie mało charakter otwarty, 
b) zostały określone stoliki tematyczne, przy których uczestnicy mogli 

dyskutować, tematyka przede wszystkim dotyczyła zasobów Gminy lub 
zadań gminnych, 

c) przy każdym stoliku tematycznym był animator/ kierownik stolika, który 
prowadził rozmowy mające na celu przedstawienie zasobu/zadania 
gminnego, identyfikację potrzeb/ problemów/aspiracji i proponowanych 
rozwiązań, 

d) wnioski były spisywane przez osobę wyznaczoną, 
e) dyskusja przy stoliku trwała ok. 1,5 godz., 
f) dyskusje toczyły się równocześnie przy wszystkich stolikach, 
g) udział w dyskusjach był dobrowolny, umożliwiał dołączanie się do innego 

stolika, 
h) następnie każdy stolik udostępnił pozostałym uczestnikom efekty pracy 

poprzez prezentację,  
i) w czasie prezentacji  uzupełniano na bieżąco efekty pracy stolików, 
j) po spotkaniu został opracowany niniejszy raport z konsultacji i 

udostępniony na stronie internetowej w zakładce Gminny Program 
Rewitalizacji, celem dalszych, ewentualnych konsultacji. 

Wyspa na Zalewie Janowskim wraz z otoczeniem

Budynek więzienny wraz z otoczeniem

Problemy  komunikacyjne  w centrum miasta

Dowolnie zgłoszony inny problem , istotny dla 
mieszkańców
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4. Zajęcia warsztatowe - STOLIKI TEMATYCZNE 

Nr 
stolika Nazwa stolika Animator stolika Asystent 

1 Wyspa wraz z otoczeniem 

 

Beata Staszewska 

Andrzej Majkowski 

 

E. Misztal 

2 
Budynek więzienny i jego 

otoczenie 

 

Jolanta Zezulińska 

 

Elżbieta 
Iwankiewicz 

3 
Problemy komunikacyjne 

w centrum miasta 
 

Waldemar Futa 

 
Anna Jaremek 

4 Wolny stolik 
 

Paweł Wiśniewski 
Elżbieta Szostek 

 

5. Matryce stolików tematycznych, uzupełnione w czasie dyskusji 
ogólnej



 

Wyspa wraz z otoczeniem 
Potencjał miejsca i wizja zagospodarowania Problemy 

1. Położenie – niedoceniona perła w 
koronie. 

2. Teren zalesiony – naturalny potencjał i 
klimat miejsca. 

3. Most. 
4. Wyposażenie kuchni. 
5. Lokalizacja. 
6. Zbiornik wodny. 
7. Funkcja wypoczynkowa determinuje to 

miejsce.  
8. ZOOM NATURY w najbliższym 

otoczeniu. 
9. Sąsiedztwo obszarów chronionych. 
10. Historia, sentyment mieszkańców do 

miejsca. 
11. Potencjał do prowadzenia działalności 

gastronomicznej – wynik finansowy. 
12. Ukształtowanie w formie wyspy. 
13. Położenie z dala od hałasu, enklawa 

wypoczynku, wyodrębniony obiekt 
naturalny. 

14. Bogata historia związana z tworzeniem 
tego miejsca. 

15. Intensywne wykorzystanie wyspy w 
pewnym okresie. 

16. Możliwość stworzenia wielu miejsc 
pracy. 

17. Element wyróżniający, wizerunkowy 
powiązany z Janowem Lubelskim. 

18. Kontynuacja, ciągłość działalności 
turystycznej – istniejąca baza noclegowa. 

19. Rozwija się segment związany z ZOOM 
NATURY – szkoły zielone. 

20. EXIT ROOM – nowy produkt 
 
 

1. Trudny dojazd. 
2. Brak oświetlenia. 
3. Kanalizacja do modernizacji. 
4. Sezonowość ośrodka – problemy z 

mediami, budynki nieogrzewane i 
niedocieplone. 

5. W otoczeniu brak podstawowych mediów, 
toalet, dróg. 

6. Niewystarczające oświetlenie w otoczeniu. 
7. Brak koszy na śmieci. 
8. Zły stan drogi – ul. Turystycznej oraz brak 

miejsc parkingowych. 
9. Zły stan techniczny budynków – część 

budynków nie jest użytkowania i nie 
nadaje się do użytku. 

10. Ustalenie decyzji czy wyspa pozostaje 
własnością gminy, czy ma być 
przeznaczona pod inwestycje prywatne. 

11. Ustalenie, czy wyspa ma być częścią 
ZOOM-u NATURY.  

 



 

Wyspa wraz z otoczeniem 
Propozycje rozwiązań Przedsięwzięcia / programy aktywizujące, 

programy społeczno- gospodarcze 
1. Rozwój ZOOM-u NATURY w zakresie 

miejsc noclegowych. 
2. Rozwój ZOOM-u NATURY w zakresie 

nowych produktów turystycznych i 
edukacyjnych na wyspie. 

3. Nowe produkty: Park Poezji, Wyspa 
Skarbów itp. 

4. Atrakcje nowe – hala sportowa 
5. Uruchomienie produktów zimowych i 

atrakcji całorocznych. 
6. Pomieszczenie do funkcji sportowych, 

widowiskowych. 
7. Oferta uzupełniająca działalność 

ośrodków noclegowych. 
8. Ukierunkowanie segmentów turyst. dla 

określonych grup: dzieci, biznes, turyści 
indywidualni. 

9. Miejsca noclegowe dla grup, dzieci o 
odpowiednim standardzie. 

1. Analiza funkcji wyspy pod względem 
zgodności z oczekiwaniami innych 
obiektów turystycznych. 

2. Promocja marki. 
3. Wypracowanie pakietu produktów dla 

mieszkańców. 
4. Produkty nieodpłatne. 
5. Programy tematyczne pod określone grupy 

odbiorców – seniorzy, grupy wodniackie, 
wędkarze. 

6. Połączenie funkcji komercyjnej i  
użyteczności publicznej. 

7. Miejsce spotkań, infrastruktura sportowa, 
niezależna od pogody, obiekt przykryty. 

8. Zdefiniowanie zagrożeń, określonych 
wcześniej w problemach. 

9. Wykonanie niezbędnej infrastruktury 
drogowej, kanalizacji, oświetlenia, toalety, 
kosze. 

10. Wykonanie dróg dojazdowych w 
pierwszej kolejności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budynek więzienny i jego otoczenie 

Potencjał miejsca i wizja zagospodarowania Problemy 

1. Wartość historyczna i artystyczna - tylko 
2 tego rodzaju i klasy obiekty zabytkowe 
w Polsce i kilka w Europie. 

2. Wartość naukowa. 
3. Zrewitalizowany mógłby być kolejnym 

unikalnym, markowym produktem 
Janowa Lubelskiego 

4. Lokalizacja w centrum. 
5. Dobry dojazd, możliwość urządzenia 

parkingu. 
6. Bliskość instytucji kultury i oświaty – 

możliwość współpracy, tworzenia 
uzupełniającej oferty, korzystania z sal 
konferencyjnych. 

7. Duża powierzchnia użytkowa do 
wykorzystania. 

8. Wykonane instalacje wewnętrzne wod.-
kan., c.o., elektryczna + węzły sanitarne  
(łazienki), wymienione okna. 

9. W razie potrzeby dodatkowe rezerwy 
kubatury i powierzchni użytkowej – 
poddasze, dziedziniec spacerowy. 

10. Dziedziniec spacerowy – 
„klimatyczne” miejsce do wykorzystania 
(koncerty, spotkania, ogródek 
kawiarniany, wystawy). 

11. Możliwość połączenia sal w amfiladzie. 

1. Zły stan techniczny (wysokie koszty 
remontu) 

2. Wielkość ( koszty utrzymania). 
3. Budynek ulega stopniowej degradacji – 

obowiązek prawny utrzymywania zabytku 
we właściwym stanie. 

4. Wzmocnienia wymagają stropy. 
5. Potrzebny pilny remont dachu. 
6. Adaptacja budynku bardziej kłopotliwa niż 

budowa nowego, ograniczenia 
konserwatorskie. 

7. Układ korytarzowy, trudności w 
wydzieleniu pomieszczeń socjalnych na 
działania poszczególnych grup.  



 

Budynek więzienny i jego otoczenie 

Propozycje rozwiązań Przedsięwzięcia / programy aktywizujące, 
programy społeczno- gospodarcze 

1. Pozostawienie części dla muzeum np.: 
muzeum więziennictwa + historia więzienia 
+ muzeum regionalne.  Lekcje muzealne, 
funkcje edukacyjne, elementy komercyjne 
działalności Muzeum. 
2. Miejsca spotkań dla emerytów, 
stowarzyszeń, NGO, harcerzy i innych grup. 
3. Kawiarnia (gastronomia) na parterze  
4. Ogródek jordanowski, wystawy 
plenerowe - teren za JOK-iem (usunąć 
ogrodzenie) 
5. Salon EMPIK  (sklep, kawiarnia z 

Gazetą). 
6. Miejsce spotkań dla ludzi kultury. 
7. Koncerty muzyki poważnej. 
8. Biblioteka/Mediateka, nowoczesna 

biblioteka z czytelnią, multimediami 
9. Punk informacji turystycznej. 
10. Szkoły językowe/artystyczne/muzyczne. 
11. Szkoła licencjacka. 
12. Możliwość zastosowania 

energooszczędnych technologii (OZE). 
13. Prywatne muzeum fotografii. 
14. Funkcje komercyjne: 

- kancelarie prawne, biura podatkowe, 
- ośrodek rehabilitacji, 
- pomieszczenia hotelowe. 

15. Multicentrum (inkubator  innowacyjnej 
przedsiębiorczości z salami studyjnymi 
multimedialnymi o profilu kultura-
edukacja-zdrowie). 

16. Obserwatorium astronomiczne. 
17. Ogród na części dachu. 
19. Rozwiązania, poszczególne usługi 
powinny być ze sobą spójne. 
20. Należy policzyć koszty ewentualnego 
utrzymania – do tego dopasować plan, ile 
powierzchni należy przeznaczyć pod 
funkcje komercyjne. 
21. Miasto powinno dążyć do utrzymania i 
wyremontowania cennego obiektu 

Głosy w dyskusji ogólnej w podsumowaniu: 
1. Za funkcją hotelową – podano 

przykłady atrakcyjnych miejsc typu 
„Noc w Muzeum/Noc w Więzieniu” 

2. Należy uszanować historię miejsca i 
nie wprowadzać funkcji kolizyjnych  

3. Młodsze pokolenie nie sygnalizuje 
negatywnych emocji, należy dążyć do 
odwrócenia złej przeszłości i wraz z 
nowymi funkcjami nadać pozytywny 
wizerunek  

4. W muzeum należy uwzględnić 
tematykę II wojny światowej, bitwy na 
Porytowym Wzgórzu i podziemia 
niepodległościowego 



 

Problemy komunikacyjne w centrum miasta 
Potencjał miejsca i wizja zagospodarowania Problemy 

 
Walory ekonomiczne, funkcjonalne, 
architektoniczne i społeczne: 

1. historyczne centrum Miasta: założenie 
urbanistyczne z XVII w., z lokalizacją 
najcenniejszego elementu mikroregionu 
Sanktuarium Maryjnego, 
2. śródmieście handlowo-usługowe,  
3. optymalne pogodzenie funkcji handlowo-
usługowej z funkcją mieszkaniową,  
4. poprawa dostępności obszaru – nowe 
parkingi i organizacja ruchu,  
5. podniesienie atrakcyjności lokali, 
6. teren nowych inwestycji usługowych, 
wynajmu lokali,  
7. zachowane i nowe przychody gminy z 
podatku od nieruchomości, 
8. przyjazna przestrzeń publiczna jako miejsce 
wspólne, miejsce integracji społecznej, 
spotkań, uroczystości, imprez, targów 
koszyczkowych,   

9. aspekt wizerunkowy – dokończenie 
rewitalizacji centrum miasta z Rynkiem, 
wzmacniające markę turystyczną Janowa 
Lubelskiego. 

Problemy ogólne 

1. duże zagęszczenie budynków i brak wolnych 
przestrzenia na lokalizowanie nowych inwestycji 
oraz elementów obsługi komunikacyjnej (dróg, 
parkingów, ścieżek rowerowych),  
2. przebieg drogi K74 przez Centrum Miasta 
generującej bardzo wysokie natężenie ruchu i stąd 
duże problemy z włączeniem się do ruchu z dróg 
podporządkowanych, 

Dworzec Autobusowy 

3. lokalizacja dworca autobusowego pogarsza 
obsługę komunikacyjną,  
4. niebezpieczny wyjazd z dworca i włączenie się 
do ruchu, 
5. usytuowanie dworca powoduje problemy nie 
tylko z natężeniem ruchu ale także dla osób tu 
mieszkających i pewnych typów usług (ogródki 
gastronomiczne), 
6. płyta Rynku przy dworcu autobusowym ze 
względu na jego lokalizację utrudnia organizacje 
spotkań, imprezy i happeningów w Rynku, 
7. przeniesienie dworca poza Rynek -  odbije się 
niekorzystnie na przedsiębiorcach lokalnych 
(zmniejszenie ruchu klientów, spadek 
atrakcyjności lokali, degradacja),  

Parkingi 

8. kolizja potrzeb parkingowych z potrzebami 
stworzenia przestrzeni publicznych, deptaków, 
placów pieszych, zieleni oraz walorami 
urbanistycznymi przestrzeni, 
9. parkujące samochody (co prawda zgodnie 
przepisami  i organizacją ruchu) znacznie zwężają 
pasy jezdni,  
10. problem stałego parkowania w godzinach 
handlowych – mała rotacja,  
11. problem stałego parkowania pod Urzędem 
Miejskim i innymi instytucjami, głównie przez 
pracowników, 
12. niezachowywanie przepisów drogowych, co 
do miejsc parkowania – np. ul. Kilińskiego od 
Bialskiej, 
13. brak kultury parkowania, 
14. Dom handlowy w centrum generuje 
zapotrzebowanie na dużą ilość miejsc 



 

postojowych, 
15. mała ilość miejsc parkingowych dla rowerów 
wyposażonych w stojaki, 

Inne problemy komunikacyjne w Centrum 
16. niedostatek przystanków komunikacji 
zbiorowej w różnych dzielnicach miasta, 
17. skrzyżowanie Wałowa - Zamoyskiego 
(lewoskręt), 
18. zjazd z ul. Ulanowskiej do „Mrówki” i 
przejazd przez ul. Wałową – stałe parkowanie 
samochodów, 
19. niedostateczny rozwinięty system dla ruchu 
alternatywnego – rowery, rolki, 

INNE TEMATY 
20. problem braku w Łążku przejazdu 
bezkolizyjnego przez przyszłą S19 („pod” lub 
„nad” S’ką) – dla ruchu lokalnego i turystycznego 
(np. przejazd dla rowerów, transport kajaków), 
21. temat Gościńca Biłgorajskiego - brak 
przejazdu od Janowa do Biłgoraja i znacznego 
ułatwienia komunikacji dla mieszkańców tych 
miast (praca, korzystanie z atrakcji), w efekcie 
rozwój gospodarczy dla obu miast, 
22. sprzeciw wobec „traktu biłgorajskiego” – 
ostoja dzikiej zwierzyny, ptactwa itp., 
23. handel „koszykowy” (głównie w czwartek) i 
sprzedawanie z ziemi, brak odpowiedniej 
infrastruktury, 
24. lokalizacja mleczarni, zakładu produkcyjnego 
w centrum miasta. 
25. w dyskusji ogólnej w podsumowaniu opinia, 
że dobrym rozwiązaniem byłby parking na 
Świerdzowej, m.in. jako miejsce postoju 
samochodów dla osób pracujących w centrum, 
(szansa na poprawę rotacji samochodów). 



 

Problemy komunikacyjne w centrum miasta 

Propozycje rozwiązań Przedsięwzięcia / programy aktywizujące, 
programy społeczno- gospodarcze 

1. wyprowadzenie dworca poza Rynek 
Starego Miasta, z wyznaczeniem miejsca 
zatrzymania  dla komunikacji zbiorowej w 
Centrum,  
2. Miasto powinno utrzymać dworzec ale 
wyprowadzić autobusy za Rejon Energetyczny, 
uruchomilibyśmy tamtą część miasta, 
3. ewentualna lokalizacja dworca na terenie 
dawnego targowiska przy ul. Lubelskiej, 
4. pozostawienie dworca autobusowego w 
Rynku, po odpowiednim dostosowaniu jego 
lokalizacji do walorów urbanistycznych, układu 
komunikacyjnego (zjazdów, włączeń do ruchu) 
i oczekiwań osób mieszkających w strefie  jego 
oddziaływania,  
5. egzekwowanie przepisów dot. postoju 
autobusów z włączonym silnikiem. 
6. ze względu na przeciwstawne głosy 
dogłębna analiza w/s lokalizacji dworca 
autobusowego, 
7. rzetelna informacja „za” i „przeciw” 
lokalizacji dworca autobusowego, 
8. montaż sygnalizacji świetlnej w 
newralgicznych miejscach: ul. Ulanowska-
Lubelska, Bialska-Zamoyskiego, 
9. lobbing na rzecz budowy obwodnicy w 
ciągu K74 i wyprowadzenie  tej drogi z 
Centrum Miasta 
10. urządzenie nowych parkingów na terenach 
komunalnych: obecnego przedszkola przy 
ul. Świerdzowej, przy ul. Targowej (dawne 
targowisko), za tzw. Starą Pocztą przy 
ul. Zamoyskiego, z przebiciem do 
ul. Wyszyńskiego, 
11. rozważenie budowy parkingu podziemnego 
w Rynku, z rozwiązaniem dużego problemu 
oddziaływania  takiego parkingu dla 
istniejących zabudowy, 
12. zmiana sposobu parkowania z wzdłużnego 
na poprzeczny-prostopadły na niektórych 
ulicach np. ul. Bialska po przebudowie. 
13. kampania społeczna – uświadomienie 
społeczeństwa i egzekwowanie przestrzegania 
przepisów ruchu w strefach wyłączonych z 
ruchu w Rynku, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. określenie/zmiana sposobu organizacji 
ruchu i egzekwowanie zasad, 
15. efektywne wykorzystanie istniejących 
miejsc parkingowych, np. zmiana sposobu 
parkowania, zwiększenie przepustowości, 
skrócenie czasu parkowania,  
16. wyznaczenie strefy parkowania płatnego,  
za rozsądna kwotę, z systemem ulg: np. 
1 godzina gratis, darmowe weekendy,   
17. stworzenie specjalnego miejsca 
parkingowego, blisko centrum, dla 
dojeżdżających  do Janowa pracowników, 
18. dopuścić do obustronnego parkowania – 
ul. Kili ńskiego, 
19. parking rowerowy,  na wzór „Greenvelo” 
w centrum np.: okolice pompy w Rynku , 
20.  komunikacja  rowerowa – „rowery 
miejskie”, 
21. wyznaczenie ścieżek rowerowych na 
obszarze miasta, z centrum do ośrodków 
wypoczynkowych i osiedli mieszkaniowych, 
22. komunikacja miejska – stworzyć warunki 
do prowadzenia dla przedsiębiorcy, 
23. przejście „interaktywne” Kościuszki-Polna. 
24. deptak (ul. Kilińskiego i Wesoła przy 
Rynku) dopuścić funkcję pieszo-jezdną, 
25. wybrukowanie Rynku i ul. Bialskiej – 
zmniejszenie ruchu, od Armii Krajowej do 
Zamoyskiego. 
26. spojenie płyty rynku, 
27. przeniesienie DH, zgodnie z ofertą Gminy, 
na plac przy ul. Jana Pawła II, zaprosić GS, 
mieszańców w/s przeniesienia DH. 



 

Wolny stolik 
Praca z młodzieżą 

Potencjał miejsca i wizja zagospodarowania Problemy 

Pomysły młodzieży 

1. Galeria handlowa na obrzeżach miasta. 
2. Plac zabaw ( duży w zacienionym 

miejscu) wraz z punktem dla rodziców 
np. kawiarnia itp. 

3. Klub młodzieżowy ( miejsce „tanich” lub 
bezkosztowych spotkań dla młodzieży) 

4. Weekendowe przedszkole – miejsce 
gdzie można by bezpiecznie pozostawić 
dzieci popołudniu lub weekendy. 

5. Ożywienie Zalewu w godzinach 
wieczornych. 

6. Siłownia ( bardziej wyczynowa) + „Skate 
Park” + „Street workout” 

7. Bezpieczeństwo Szkoły Podstawowej                 
( parking, ogrodzenie, monitoring, zła 
lokalizacja miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych – brak przy basenie, 
wyjazd do hali sportowej, doświetlenie 
terenu). 

8. Zagospodarowanie boisk sportowych 
przy szkołach. Lepsze ich wykorzystanie. 

9. Transport – lokalizacja dworca 
autobusowego, płatne parkingi, 
komunikacja miejska, przystanki przy 
szkołach, szalety miejskie przy dworcu). 

10. Zagospodarowanie, odnowienie zieleni 
przy drogach ( młode drzewka, krzewy, 
kwiaty). 

11. „Zagospodarowanie” nieczystości po 
zwierzętach ( promocja, edukacja, kosze, 
woreczki na odchody) 

12. Parkingi przy ulicy Ogrodowej ( 
szczególnie gimnazjum) 

 



 

 

 

Wolny stolik 

Propozycje rozwiązań Przedsięwzięcia / programy aktywizujące, 
programy społeczno- gospodarcze 

  


