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To zaczynamy. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin nie jest bowiem
zwieńczeniem wielomiesięcznych działań, nie jest przekroczeniem mety, ale jest dokumentem, z
którym stajemy na linii startu do długodystansowego biegu, w którym cele mogą się oddalać i
przybliżać, mogą być upadki i podnoszenie się do dalszego wysiłku, mogą być powroty, spowolnienia
i przyspieszenia. W tym biegu ważne jest, aby cała stawka zawodników ze sobą współpracowała, a nie
rywalizowała, wspierała się, a nie osłabiała. Być może ktoś odpadnie, ktoś popędzi do przodu, ale i
ktoś dołączy.
Ta sportowa metafora w dużym stopniu oddaje to, jak powinniśmy rozumieć skomplikowany
proces, jakim jest rewitalizacja, która nie sprowadza się jednak do naprawy chodnika, odnowienia
elewacji i ustawienia ławki, co można zrobić w ciągu kilku dni czy tygodni.
Rewitalizacja formalnie stała się zadaniem własnym gminy dopiero pod koniec 2015 roku,
kiedy Ustawą o rewitalizacji znowelizowano Ustawę o samorządzie gminnym. Nie oznacza to jednak,
że wcześniej samorządy, podmioty i osoby prywatne oraz pozarządowe nie podejmowały działań,
które miały na celu ożywianie obszarów, które dziś prawodawca każe nazywać zdegradowanymi.
Przykłady takich zadań były również na terenie gminy Jarocin, zarówno na terenach wiejskich, jak i w
granicach miasta.
Ustawa o rewitalizacji uregulowała m. in. procedurę uchwalania gminnych programów
rewitalizacji (GPR), ale przede wszystkim wskazała, że działania rewitalizacyjne nie sprowadzają się
do przedsięwzięć infrastrukturalnych, które jedynie mogą być elementem wspomagającym
rewitalizację, ale same w sobie nią nie są. Ustawodawca przypisał wielką rolę w przeprowadzeniu
rzeczywistej rewitalizacji zaangażowaniu mieszkańców gminy, czyli ich aktywności społecznej,
gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej. Uspołecznienie działań i partycypacja społeczna są też w
założeniu ustawy warunkiem niezbędnym do opracowania dobrego gminnego programu rewitalizacji.
Temu służyły na etapie przygotowywania GPR-u badania opinii mieszkańców, spacery studyjne,
wywiady eksperckie, spotkania konsultacyjne. Dziś mamy świadomość, że zwłaszcza na obszarze
uznanym za zdegradowany, ale nie tylko tam, pożądaną jest zdecydowanie większa aktywność
mieszkańców w bardzo różnych sferach działań. Bez tego nie nastąpi realna rewitalizacja, która może
sprowadzać się do stopniowego ożywiania zdegradowanych obszarów, ale i być ważnym
mechanizmem rozwojowym dla całej gminy.
Proces, na którego jesteśmy początku, będzie wymagał uważnego systematycznego
obserwowania, korygowania i uzupełniania. Rewitalizacja ma powodować zmianę, korzystną zmianę.
Zmian będzie wymagał także Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin zaplanowany do 2025
r., jednak wymagajmy od siebie wzajemnie, aby był to dokument dynamiczny, polegający częstym
zmianom, jeśli takowe będą konieczne, a będą konieczne. Zapraszam do współpracy.

Burmistrz Jarocina

Adam Pawlicki
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1. WPROWADZENIE.

Rewitalizacja to słowo, które coraz częściej pojawia się wokół nas, słyszymy o rewitalizacji budynku,
ulicy, parku. W dosłownym tłumaczeniu to ożywienie, przywrócenie do życia, odrodzenie.
Rewitalizacją mylnie określany jest remont, modernizacja, renowacja, rewaloryzacja, konserwacja,
czy adaptacja. Są to tylko wybiórcze procesy naprawcze. Natomiast istotą rewitalizacji jest
kompleksowość łączenia różnych działań o charakterze infrastrukturalnym, urbanistycznym
i planistycznym z czynnikiem społecznym, ekonomicznym, czy gospodarczym. W świetle prawa
rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który
powinien być prowadzony w sposób kompleksowy. Możliwe jest to poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, dlatego też powinny być one
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji. Rewitalizacja to proces, który powinien być prowadzony wspólnie przez
władzę samorządową, społeczność lokalną i mieszkańców, ponieważ to proces który dotyczy
każdego: właściciela sklepu, lokalnego przedsiębiorcę, organizację pozarządową.
Rewitalizacja ma na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom
kryzysowym, ma poprawić środowisko zamieszkania, doprowadzić do ożywienia społecznogospodarczego, pobudzić rozwój i zmiany jakościowe. Poprzez szereg przemyślanych działań, jak
wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, ma za zadanie zachować zasady zrównoważonego
rozwoju.
Podstawowym aktem prawnym przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) była
ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.. Na tej podstawie przebadano wskaźniki, które
w kolejnym kroku posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wskaźniki analizowano na 5 płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalnoprzestrzennej i technicznej. W Programie opracowano wizje obszaru po przeprowadzeniu procesu
rewitalizacji, na którą składają się: realizowane cele, kierunki i przedsięwzięcia. Stworzono strukturę
zarządzania i program monitoringu, który pozwoli osiągnąć zamierzone cele a na każdym etapie
przygotowania GPR zapewniano szeroki i aktywny udział interesariuszy. W Gminie Jarocin
za priorytetowe uznano partycypację społeczną przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.
Przeprowadzone zostały liczne badania społeczne w formie: badań ankietowych, wywiadów
pogłębionych, spacerów studyjnych oraz warsztatów eksperckich angażowały lokalnych specjalistów.
Wykonanie GPR powierzone zostało lokalnym praktykom, których doświadczenie, umiejętności
i wiedza, zdobyte podczas prowadzonych badań społecznych zostaną w Jarocinie. Tym samym staną
się kompendium wiedzy, która będzie stanowiła kapitał w procesie przygotowania, wdrażania,
koordynowania a następnie monitorowania procesu rewitalizacji.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin na lata 2016-2025 wskazało
na dużą świadomość władz w zakresie wartości i potrzeb strategicznego planowania rozwoju gminy.
Wytypowanie problemów społecznych a także gospodarczych, przestrzennych, funkcjonalnych czy
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technicznych oraz zlokalizowanie ich na terenie gminy, pozwoliło opracować szczegółową ich
diagnozę.
Wizja, cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne to „złoty środek” – strategia, której
przyjęcie pozwoli wyprowadzić obszar zdegradowany ze stanu kryzysowego a na którym
zdiagnozowano negatywne zjawiska. Dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji „Jarocin może być
wielki i będzie wielki.”
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin jest punktem wyjścia do rozpoczęcia,
skoordynowanego oraz kompleksowego procesu rewitalizacji. Dokument jest spełnieniem wymogów
ustawodawcy i oczekiwań wnioskodawców, chcących wystartować w konkursach mających na celu
uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zdaniem Komitetu Rewitalizacji,
mieszkańców oraz Burmistrza Jarocina, Program Rewitalizacji powinien odpowiadać na zmieniające
się czynniki, uwzględniając również szanse i zagrożenia. Ma to być zatem dokument elastyczny, który
będzie aktualizowany i korygowany. Takie podejście sprawi, iż opracowany dokument nie trafi na
półkę, tylko będzie żył własnym życiem. Aktualizacja GPR sprzyjała będzie aktywizacji społecznej oraz
aktywizacji instytucji, będących silnie zaangażowanych w proces rewitalizacji, a także otworzy drogę
do współpracy pomiędzy nimi. Niniejsze opracowanie stanie się dzięki temu postrzegane jako forum
dyskusji i sprawnego działania Komitetu Rewitalizacji.
Proces monitorowania i wdrażania GPR będzie wsparty przez narzędzia związane z Geograficznymi
Systemami Informacji Przestrzennej (GIS), co pozwoli w lepszym stopniu dostrzec oraz zrozumieć
zmiany zachodzące na obszarze rewitalizacji. Wpłynie to zatem na szybszą ingerencje koordynującego
w stale zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze, które mogą mieć wpływ na przeprowadzenie
procesu rewitalizacji. GIS pozwoli również w większym stopniu włączyć mieszkańców w realizacje
zadań zawartych w GPR.
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2. OPIS POWIĄZAŃ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Z DOKUMNETAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY
I REGIONU.

Bardzo ważnym czynnikiem w przygotowaniu GPR jest przeanalizowanie dostępnych dokumentów
strategicznych. Fundamentalnym staje się fakt, iż ww. dokumenty (strategiczne, planistyczne,
operacyjne), tworzą komplementarny oraz spójny system. Dzięki takiemu systemowi poszczególne
przedsięwzięcia nie są realizowane pojedynczo, lecz zwrócone są ku działaniom skoordynowanym
co zwiększa oczekiwane rezultaty procesu rewitalizacji.
Tylko kompleksowe działania, wzajemnie się uzupełniające są w stanie wyprowadzić obszar uznany
za zdegradowany z jego stanu kryzysowego.
Przygotowując proces rewitalizacji dla Gminy Jarocin, przeprowadzono analizę powiązań pomiędzy
dostępnymi dokumentami, a opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji.

2.1. Opis powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami
strategicznymi i planistycznymi gminy
Na potrzeby przeprowadzenia badań oraz analiz, brano pod uwagę następujące dokumenty:
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Jarocin,
 Strategia rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025 ,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020,
 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Jarocin,
 Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 – 2020,
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin 2008-2020.
Wyniki dowiodły, iż powiązania dostępnych dokumentów z Gminnym Programem Rewitalizacji,
można znaleźć zarówno w odniesieniu do przedsięwzięć rewitalizacyjnych jak również celów, planów
i działań. Co prawda nie są one wprost opisane jako działania rewitalizacyjne, ale ich charakter jest
ściśle związany z pojęciem rewitalizacji w świetle ustawy. Zgodnie z przyjętą metodologią, badano
zjawiska kryzysowe, które przypisano do jednej z pięciu sfer a na tej podstawie wykonano dalsze
analizy.
Przedsięwzięcia w sferze społecznej, zgodnie z dokumentami strategicznymi będą skierowane
na rozwój potencjału społecznego obszaru rewitalizacji. Stymulowane będą różnorodne działania,
mające wpływ na integrację mieszkańców. Kolejnym ważnym zadaniem będzie powiązanie tych
działań z obiektami położonymi w granicach ww. obszaru. Działanie takie wpływać będzie na
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budowanie tożsamości lokalnej, opierającej się na historii i tradycji danego miejsca, w którym
promowane będzie rozwijanie aktywności tam powstających. Działania rewitalizacyjne adresowane
będą do wszystkich grup społecznych. W tym aspekcie ważnym wydaje się być zapewnienie opieki
oraz ułatwienie funkcjonowania osobom starszym. Biorąc pod uwagę obecne problemy społeczne
obszaru rewitalizacji, kluczowym staje się podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia poziomu
przestępczości. Poprzez działania skierowane na wyeliminowanie takich patologii społecznych,
jak narkomania i alkoholizm. Działania zmierzające do niwelacji tych negatywnych zjawisk, będą
opierać się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze działania będą miały charakter prewencyjny,
opierający się na monitoringu, po drugie – to nauka odpowiedniego wzorca zachowań, czyli wymiar
edukacyjno-społeczny, który będzie w tym przypadku kluczowy.
Kolejny aspekt społeczny realizowany w GPR będzie związany z zapewnieniem odpowiedniego
systemu polegającego na zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiedniej opieki oraz bazy
edukacyjnej, począwszy od żłobów, a kończąc na szkolnictwie wyższym. Tworzenie atrakcyjnej oferty
edukacyjnej nastawionej na zmieniający się rynek pracy pozwoli zahamować odpływ mieszkańców
z miasta, tym samym zacznie być ono postrzegane jako przyjazne. Ważnym będzie również tworzenie
miejsc sprzyjających spotkaniom mieszkańców. Promowane będą działania stymulujące wspólną
działalność zorganizowanych grup mieszkańców. Rozwijana będzie działalność kulturalna.
Wyznacznikiem rozpoznawalności miasta na zewnątrz będzie stworzona niepowtarzalna marka
budująca tożsamość lokalną.
W sferze gospodarczej przedsięwzięcia będą skierowane na rozwój przedsiębiorczości w Jarocinie,
stworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie odpowiedniej dostępności transportowej
do terenów przeznaczonych pod inwestycje. Działania takie wiązać się będą z przygotowaniem
odpowiedniego uzbrojenia terenów inwestycyjnych, a także zapewnienia im dobrze rozwiniętej
infrastruktury technicznej. Prowadzona działalność gospodarcza nie będzie uciążliwa dla
mieszkańców, nie będzie również w sposób znaczący pogarszać jakości stanu środowiska
przyrodniczego. Przy tworzeniu nowych działalności gospodarczych istotne będzie, aby przewidziane
rozwiązania były zgodne z funkcjami danej części miasta. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne staną się
ważnym elementem przy wyznaczaniu funkcji dla poszczególnych części miasta oraz określeniu typu
działalności, która będzie oczekiwana, zarówno przez mieszkańców, jak również władze
samorządowe.
W sferze środowiskowej działania rewitalizacyjne będą wiązały się z poprawą jakości środowiska
przyrodniczego. Ze względu na konieczność kształtowania atrakcyjnego środowiska miejskiego
za istotny element uznać należy ochronę wartości przyrodniczych Jarocina oraz rozwój terenów
zieleni. Podobnie jak w programie niskoemisyjnym, zadania będą związane z polepszeniem jakości
życia mieszkańców. Realizacja GPR wpłynie ponadto na ograniczenie ruchu na wybranych obszarach.
Istotnym staje się również niehamowanie potrzebnych przepływów towarów i osób. Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne staną się elementem promowania transportu zbiorowego, który będzie przyjazny dla
środowiska.
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Sfera techniczna odnosząca się do działań rewitalizacyjnych będzie wiązała się z niezbędnymi
działaniami mającymi na celu podnoszenie standardów zamieszkania. Do działań takich należy
zaliczyć m.in. wykonanie remontów budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji, których
stan techniczny stanowi zagrożenie dla ich użytkowników oraz nie spełnia ogólnie przyjętych norm.
Przedsięwzięcia będą dążyć do zwiększenia udziału budynków obejmowanych termomodernizacją.
Poprawa wizerunku zabudowań daje możliwości przeznaczenia ich na nowe funkcje. Wpłynie to
nie tylko na polepszenie standardów mieszkań, ale także pozwoli zmniejszyć zużycie energii oraz
obniżyć emisję zanieczyszczeń powietrza. Bardzo ważna jest również wymiana infrastruktury wodnokanalizacyjnej w centrum miasta, która jest przestarzała i mało wydajna.
Kolejnym ważnym elementem, który uwzględniany jest w GPR to niwelowanie barier
architektonicznych. Ze szczególnym wskazaniem na obiekty zabytkowe. Zadania te, ze względu
na dodatkowe działania, wynikające z konieczności spełnienia wymogów ochrony konserwatorskiej,
będą wiązały się dodatkowymi nakładami.
W sferze funkcjonalno-przestrzennej ważnym elementem będzie wprowadzenie ładu
przestrzennego. Uporządkowanie przestrzeni miasta poprzez podkreślenie funkcji poszczególnych
części Jarocina pomoże zniwelować wiele negatywnych zjawisk. Działania takie należy wzmocnić
przedsięwzięciami związanymi ze strefą techniczną. Wyłącznie skoordynowanie działań polegających
na remontach i budowaniu nowej sieci infrastruktury, pozwoli osiągnąć standardy wysokiej jakości
przestrzeni miejskiej, przyciągającej mieszkańców oraz turystów.
Wśród najważniejszych zagadnień dotyczących strefy przestrzenno-funkcjonalnej należy wskazać
wzmocnienie funkcji reprezentacyjnych i integracyjnych w centrum miasta. Uatrakcyjnienie
przestrzeni Rynku powiązane będzie ściśle z zadaniami w strefie społecznej i technicznej.
Przedsięwzięcia, należy skierować również na teren Parku Miejskiego, po to, aby stał się miejscem
bezpiecznym i atrakcyjnym, zachęcającym do spędzania wolnego czasu. W połączeniu z Pałacem
i jego działalnością, powstanie jeden kompleks – założenie pałacowo-parkowe o dużym potencjale
kulturalnym – możliwe będzie organizowanie wielu wydarzeń, imprez kulturalnych. Kolejnym
ważnym wyzwaniem stanie się rozwiązanie konfliktów związanych z organizacją ruchu oraz miejsc
parkingowych w obszarze rewitalizacji.
Wizją Strategii Rozwoju Gminy Jarocin jest budowani silnego, innowacyjnego ośrodka miejskiego,
kultywującego tradycje wielkopolskie i stwarzającego wszystkim mieszkańcom szanse rozwoju
ekonomicznego oraz społecznego. Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Jarocin widoczna jest
zarówno na poziomie misji, jak również celów strategicznych. Cele zawarte w Strategii odnoszą się do
formuły 3P – tworzenie „Ponadlokalnego, Przedsiębiorczego i Przyjaznego Jarocina” (cel strategiczny
nr 1, 2 i 3). Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez partnerstwo z mieszkańcami,
przedsiębiorcami oraz sąsiadami. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin jest dokumentem
w pełni wynikającym z ustaleń Strategii oraz realizuje cele kluczowe, wskazane w tym dokumencie.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zmierzają do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez
niwelowanie negatywnych zjawisk, szczegółowo opisanych w przedmiotowym dokumencie.
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Tworzenie „Ponadlokalnego, Przedsiębiorczego i Przyjaznego Jarocina” będzie miało miejsce między
innymi poprzez :
 budowanie nowych miejsc pracy,
 kreowanie miejsc inwestycyjnych,
 budowanie produktu wyróżniającego miasto w skali regionu,
 szeroko rozumianą poprawę obsługi mieszkańców,
 podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta,
 stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych.
W odniesieniu do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin, zawartych w rozdziale 9.2
należy wskazać że podstawowym zadaniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz
zwiększenie udziałów energii pochodzącej z alternatywnych źródeł, a także redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Przedsięwzięcia zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy
Jarocin ściśle odpowiadają celom planu gospodarki niskoemisyjnej, przy czym dotyczą one m.in.
zadań z zakresu termomodernizacji obiektów, wspierania technologii przyjaznych dla środowiska,
wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.
W oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin
oraz MPZP dotyczącym obszaru rewitalizowanego, wskazano w GPR przedsięwzięcia związane
z dostosowaniem przestrzeni oraz obiektów do zmieniających się funkcji terenu – stan istniejący
o którym mowa w części II niniejszego opracowania, podkreślano również wartości historyczne
i kulturowe miasta poprzez wykorzystanie potencjału obiektów i przestrzeni wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków, szerzej opisane w części III Studium.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin na lata 2008 - 2020 stawia przed
lokalnym samorządem wyzwania związane przede wszystkim z:
 analizą istniejących problemów społecznych – cel nr 1 ww. opracowania,
 wsparciem rodzin z dziećmi – cel nr 2,
 budową systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa m.in.
z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć
ograniczających skutki życia w biedzie – cel nr 3,
 zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy – cel nr 4.
Do powyższych celów dokumentu Strategii bezpośrednio nawiązuje GPR, wobec tego można
stwierdzić, iż Strategia w swoich zapisach zmierza do realizacji zadań związanych z rewitalizacją
społeczną. Ważnym aspektem, który znajduje się zarówno w Strategii, jak również w samym
Programie Rewitalizacji, jest bezpośrednie włączenie w zaplanowane przedsięwzięcia różnych
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz inne podmioty działające na rzecz lokalnej
społeczności.
Projekty proponowane w GPR nakierowane są na udzielenie potrzebnego wsparcia osobom
niepełnosprawnym oraz starszym. Przedsięwzięcia koncentrują się ponadto na aktywizacji
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mieszkańców, działaniach mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wsparciu
inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych a także walce z bezrobociem.
Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 – 2020 stawia przed Samorządem następujące
cele, których realizacja wiąże się z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi:
 rozwój gospodarczy i infrastrukturalny – cel strategiczny nr 1 ww. programu,
 poprawa stanu środowiska (…) – cel nr 2,
 promocja i ochrona zdrowia – cel nr 3,
 rozwój edukacji dostosowanej do bieżących i przyszłych potrzeb – cel nr 4,
 włączenie społeczne – cel nr 5.
GPR wpisuje się w przedstawione powyżej cele Strategiczne Rozwoju Powiatu Jarocińskiego,
ponieważ poprzez swoje priorytetowe zadania (cele strategiczne GPR) realizować będzie m.in.
działania polegające na rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zmniejszeniu poziomu zanieczyszczenia
środowiska, zapewnieniu dostępu mieszkańców do usług medycznych i opieki zdrowotnej, poprawie
dostępności i jakości edukacji czy też aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju i działalności placówek
pomocy społecznej.

2.2. Opis powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami
strategicznymi i planistycznymi regionu
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku „Wielkopolska 2020”
W zakresie swoich celów i kierunków działań Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin zgodny
jest ze strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Podczas tworzenia programów
operacyjnych, planistycznych oraz strategicznych w skali lokalnej ważne jest odniesienie się
do dokumentów w skali regionu oraz kraju. Samorząd gminny przy planowaniu rozwoju wykorzystuje
swoje możliwości oraz zwraca uwagę na ograniczenia. Natomiast nigdy nie może działać w oderwaniu
od regionu w którym jest położony. Podobnie w przypadku GPR – to tworzone cele i kierunki działań
powinny mieć swoje odniesienie w dokumentach strategicznych Województwa Wielkopolskiego.
Wówczas możemy mówić o zintegrowaniu działań oraz ich komplementarności.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego podobnie jak Gminny Program Rewitalizacji dla
Gminy Jarocin wyznacza cele związane z:
 poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu (cel SRWW nr 1, natomiast
w opracowaniu GPR zaproponowano zadania związane m.in. z zaplanowaniem nowej
organizacji ruchu, wskazanie nowych miejsc parkingowych, SMART CITY),
 poprawą stanu środowiska przyrodniczego (cel SRWW nr 2, przy czym w GPR odpowiada
temu m.in. wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska, podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców),
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lepszym zarządzeniem energią związaną z energią alternatywną ( cel SRWW 3- przy czym
w GPR odniesiono się do wykorzystywania alternatywnych źródeł energii czy też
termomodernizacji),
wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji (cel operacyjny
SRWW nr 5.4 – w całości zawiera się w GPR),
zwiększenie dostępności do podstawowych usług publiczny (cel operacyjny SRWW nr 5.5 –
natomiast w programie rewitalizacji zawiera się w poprawie obsługi mieszkańców oraz
zapewnieniu dostępu do usług medycznych),
wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego (cel operacyjny SRWW
nr 5.6, przy czym w GPR uwzględniono kompleksową rewaloryzację założenia pałacowo –
parkowego, adaptacja budynku Radolińskich do nowych funkcji oraz podkreślenie wartości
historycznych i kulturowych miasta),
wzrost zatrudnienia oraz rozwój rynku pracy (cel SRWW nr 7, przy czym w niniejszym
opracowaniu zawarty jest m.in. w przeciwdziałanie bezrobociu, tworzenie nowych miejsc
pracy, tworzenie miejsc inwestycyjnych, walka z bezrobociem),
wsparcie w zakresie edukacji (cel operacyjny SRWW 7.1 – w programie GPR zawarto go
w prowadzeniu działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji),

Cele wymienione powyżej odnaleźć można zarówno w SRWW jak i GPR dla Gminy Jarocin. Działania
kreowane w Gminnym Programie Rewitalizacji są zgodne ze SRWW oraz przyczynią się do realizacji
wizji zawartej w SRWW.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
Zapisy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego zawierają
najważniejsze informacje dla kształtowania przestrzennego rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
odnoszące się do jego najważniejszych aspektów. Podobnie jak w przypadku SRWW oraz GPR
odnoszą się m.in. do zagadnień transportu i infrastruktury, rozwoju osadnictwa oraz ochrony
przyrody (w opracowaniu PZPWW zawarte w Rozdziale „Uwarunkowaniach”). Cele opisane
w przywołanym planie, to np. :
 poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
 wzrost spójności komunikacyjnej,
 wzrost znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowego,
 przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych.
Najważniejszym celem zawartym w Planie jest takie zagospodarowanie przestrzeni województwa,
które uwzględniać będzie rozwój zrównoważony. Na ten cel będzie składać się wiele aspektów
związanych z rozwojem ekonomicznym, społecznym, kreowanie ładu przestrzennego oraz
przywracanie walorów przestrzeni miejskiej.
Zapisy GPR dla Gminy Jarocin ściśle związane są z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa odnośnie swoich celów. Do najważniejszych elementów zaliczyć można:
 rozwijanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych,
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kreowanie ładu przestrzennego,
rewaloryzacja przestrzeni miast,
ochrona walorów środowiska przestrzennego,
rozwijanie walorów architektonicznych zlokalizowanych na obszarach cennych z punktu
widzenia walorów kulturowych.
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3. OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Jarocin, wyznaczone zostały uchwałą
nr LIV/567/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r. na mocy tej uchwały
ustanawia się na rzecz Gminy Jarocin prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych
w obszarze rewitalizacji.
W celu ich wyznaczenia podzielono gminę na jednorodne okręgi rewitalizacji. Dokonano tego
w oparciu o przeprowadzone analizy tj. analizę funkcjonalną przestrzeni, polegającą
na inwentaryzacji użytkowania przestrzeni; analizę stanu zagospodarowania przestrzeni; analizę
historyczną powstawania miasta; analizę struktury tkanki miejskiej i wiejskiej; analizę wszystkich
dostępnych map gminy i miasta.
Podczas wyznaczania okręgów rewitalizacji nie bazowano na obowiązującym w gminie podziale
gminy na jednostki pomocnicze - sołectwa i osiedla - pokrywające się w większości przypadków z ich
granicami okręgów wyborczych w wyborach samorządowych. Po dokładnym przeanalizowaniu
istniejącego podziału – jego charakteru, specyfiki i formy uznano, że podział ten mimo iż funkcjonuje
od wielu lat, niestety nie spełnia kryteriów na podstawie których można wydzielić okręgi rewitalizacji.
Dlatego też dokonano zupełnie nowego podziału. Opierając się na określeniu funkcji poszczególnych
okręgów oraz określeniu specyfiki społecznej danego terenu. Na tej podstawie wyznaczonych zostało
9 okręgów rewitalizacji, każdy obejmujący teren o podobnej strukturze i charakterystyce. Podział ten
stanowił podstawę dalszych analiz.

Rysunek 1 Podział Gminy Jarocin na okręgi rewitalizacji
(Źródło:

Diagnoza

służąca

wyznaczeniu

obszaru
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)

Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wyznaczonych okręgów rewitalizacji Gminy Jarocin,
wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności.
Liczba mieszkańców Gminy Jarocin na rok 2016 wynosiła 45 642. Powierzchnia gminy to około 200,23
km2..
Tabela 1 Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych okręgów rewitalizacji Gminy Jarocin

Gmina JAROCIN

Okręgi
rewitalizacji
Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okręg 5
Okręg 6
Okręg 7
Okręg 8
Okręg 9

Powierzchnia
[km2]
16,44
35,02
22,90
13,71
13,79
44,24
19,75
18,15
16,23

Udział w ogóle
powierzchni [%]
8,21
17,49
11,44
6,85
6,89
22,09
9,86
9,06
8,11

Liczba
mieszkańców
2 351
2 280
1 838
3 944
2 172
2 319
2 179
2 348
26 211

Udział w ogóle
mieszkańców
[%]
5,15
5,00
4,03
8,64
4,76
5,08
4,77
5,14
57,43

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017

Po analizie dotyczącej relacji między wielkością danego okręgu rewitalizacji a liczbą jego
mieszkańców, nasunął się oczywisty wniosek - jeden z okręgów wyróżniał się znacząco na tle
pozostałych. Był to okręg nr 9, czyli miasto Jarocin. Cechą charakterystyczną tego okręgu jest duże
zagęszczenie (duża liczba osób na stosunkowo niewielkiej powierzchni). Okręg 9 zamieszkuje w sumie
26 211 mieszkańców, co stanowi ponad 57 % wszystkich mieszkańców gminy.
Mając na uwadze zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., która jasno mówi,
że „Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy”. Ponadto jest to obszar „na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. W związku z powyższym
oraz przez wzgląd na fakt, że liczba mieszkańców w okręgu 9 znacząco przekraczała maksymalną
dopuszczalną liczbę mieszkańców wg ustawy, nie można było ująć go jako jednego okręgu. Stąd
konieczność rozbicia okręgu 9 na mniejsze podokręgi. Ponadto można zauważyć, iż Jarocin na tle
pozostałych okręgów gminy jest istotnym pionierem, tj. obszarem metropolitarnym, który oddziałuje
na pozostałe wyznaczone okręgi gminy, dlatego podjęto decyzję o jego dokładniejszym
przeanalizowaniu.
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Rysunek 2 Podział miasta Jarocin na okręgi
rewitalizacji (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)

Miasto Jarocin zostało podzielone na 16 dodatkowych podokręgów, w których przeprowadzono
analizy analogicznie do tych przeprowadzonych na terenie gminy, zastosowano również ten sam
proces metodologiczny. Wspomniani wcześniej, że przeanalizowano istniejący w Urzędzie Miejskim
w Jarocinie podział gminy na jednostki statystyczne - okręgi wyborcze. Tak, jak w przypadku gminy,
mimo, iż podział ten funkcjonuje od wielu lat, niestety nie spełnia kryteriów na podstawie których
można wydzielić okręgi rewitalizacji, ponieważ często w jednym okręgu wyborczym zabudowa
jednorodzinna połączona jest z wielorodzinną a co się z tym wiąże, nagromadzone są w takim
obszarze różne problemy, które są zupełnie inne dla jednego i drugiego typu zabudowy. Dlatego też
dokonano zupełnie nowego podziału, tak jak w przypadku gminy - opierając się na określeniu funkcji
poszczególnych okręgów oraz określeniu specyfiki społecznej danego terenu. Dobrym przykładem są
sąsiadujące ze sobą Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa i Okręg Bogusław. Według istniejącego w Urzędzie
Miejskim w Jarocinie podziale gminy na jednostki statystyczne – okręgi wyborcze, Okręg Bogusław
i część Okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa, należą do jednego okręgu wyborczego, zwanego Bogusław.
Natomiast w rzeczywistości zauważalny jest tu dwojaki charakter zabudowy: wielorodzinnej, jak
i jednorodzinnej, a co się z tym wiąże - zupełnie inne problemy społeczne dla każdego z nich. Dlatego
też okręg Tysiąclecia/Kasztanowa podzielony został na dwa okręgi: Okręg Bogusław z zabudową
jednorodzinną, natomiast część osiedla z zabudową wielorodzinną włączono do Okręgu
Tysiąclecia/Kasztanowa. Często granicą okręgów jest oś drogi a nie rzadko zdarza się, że jedna ulica
podzielona została na kilka części – każda w innym okręgu, w zależności od charakteru zabudowy,
funkcji czy historii. Tak, jak np. w przypadku ul. Wrocławskiej, której odpowiednie punkty adresowe
przypisano do sześciu okręgów: Konstytucja, Ciświca, Przemysłowy, Kościuszki, Śródmieście, Stare
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Miasto. Dlatego też analogicznie, jak w przypadku gminy, w obrębie miasta wyznaczonych zostało 9
okręgów rewitalizacji, przy czym każdy obejmujący teren o podobnej strukturze i charakterystyce.
Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wyznaczonych okręgów rewitalizacji miasta Jarocin
wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności. (Liczba mieszkańców dotyczy roku 2016 r.)

JAROCIN

Tabela 2 Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych okręgów rewitalizacji miasta Jarocin

Udział w ogóle
Powierzchnia w powierzchni
Liczba
Okręgi rewitalizacji
2
[km ]
miasta Jarocina
mieszkańców
[%]
700-lecia
2,19
13,49
1 738
Glinki
2,14
13,19
1 222
Tumidaj
0,74
4,56
2 326
Traugutta
0,47
2,90
917
Konstytucja
0,31
1,91
4 661
Polna
0,94
5,79
1 241
Ciświca
2,68
16,51
1 386
Ługi
1,57
9,67
1 902
Przemysłowy
1,83
11,28
933
Kopernika
0,50
3,08
771
Poznańska
0,94
5,79
325
Bogusław
0,36
2,22
923
Tysiąclecia/Kasztanowa
0,71
4,37
2 700
Kościuszki
0,42
2,59
3 273
Śródmieście
0,29
1,79
1 036
Stare Miasto
0,14
0,86
857

Udział w ogóle
mieszkańców
Miasta Jarocin
[%]
6,63
4,66
8,87
3,50
17,78
4,73
5,29
7,26
3,56
2,94
1,24
3,52
10,30
12,49
3,95
3,27

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017

Następnie na podstawie dostępnych danych dokonano wyboru wskaźników odpowiadających
ustawowym kryteriom uznania obszaru za zdegradowany. W aspekcie negatywnych zjawisk
społecznych będą to następujące wskaźniki:
 wskaźnik ubóstwa i wykluczenia społecznego (l. osób korzystających z pomocy społecznej na
1000 osób),
 gęstość zaludnienia (l. ludności na powierzchnię w km2 ),
 wskaźnik bezrobocia (udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnych w
%),
 osoby w wieku poprodukcyjnym (l. os. w wieku poprodukcyjnym do ogółu w %),
 wskaźnik salda migracji (l. osób wymeldowanych do zameldowanych na 1000 osób),
 poziom przestępczości (l. przestępstw na 1000 osób),
 poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym- frekwencja w wyborach,
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poziom edukacji: dostępność przedszkoli, wyniki egzaminu VI klas.

Na tym etapie przyjęto także wskaźniki obrazujące negatywne zjawiska w sferze
a) gospodarczej:
 liczba osób w wieku produkcyjnym (l. os. w wieku produkcyjnym do ogółu w %),
 liczba podmiotów gospodarczych (l. zarejestrowanych podmiotów gosp. na 1000 osób),
kondycja przedsiębiorstw ( stosunek l. podmiotów zarejestrowanych do wyrejestrowanych),
b) środowiskowej:
 segregacja odpadów (śmieci segregowane do śmieci niesegregowanych),
c) przestrzenno-funkcjonalnej:
 wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny – słaba
dostępność sieci wodno-kanalizacyjnej,
d) technicznej:
 powierzchnia obszaru objęta ochroną konserwatorską.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego odbywało się za pomocą analizy wyżej przedstawionych
wskaźników obrazujących negatywne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno –
funkcjonalnej oraz technicznej. Za obszary zdegradowane uznano te, dla których wartości
wskaźników są wyższe bądź niższe, niż wartości średnie dla gminy w zależności od zjawiska jakie
obrazuje wskaźnik.
Dla łatwiejszego zobrazowania nasilenia zjawisk wyniki badań zaprezentowano również graficznie
w postaci map wykorzystując oprogramowanie ArcGis. Pola zaznaczone zostały kolorem szarym
w przypadku tabel, natomiast na mapach kolorem brązowym. Wskazują one wartości najbardziej
niekorzystne dla badanych okręgów. Natężenie koloru odnosi się do natężenia zjawiska tj.
najciemniejsze wartości osiągają okręgi o najwyższych (lub najniższych w zależności od wskaźnika)
wartościach wskaźnika kryzysowego.
Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych opracowanych na 2015
r. a pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jarocinie, Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie,
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie.
Parametry dotyczące gęstości zaludnienia, udziału osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym
oraz poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego występujące na obszarze Gminy Jarocin,
przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej oraz kompletu ryciny.
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Gmina JAROCIN

Okręgi
rewitalizacji

Gęstość
zaludnienia
[os/km2]

Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okręg 5
Okręg 6
Okręg 7
Okręg 8
Okręg 9
Wartość
referencyjna
wskaźnika
Opis
wskaźnika

Udział osób
w wieku
produkcyjnym

Poziom ubóstwa i
wykluczenia
społecznego

Udział osób w
wieku
poprodukcyjnym
[%]

143
65
80
288
157
52
110
129
1 615

63,97
61,93
61,75
63,51
64,50
62,27
60,95
60,52
62,68

17,44
9,65
22,85
14,20
11,51
23,29
3,21
13,63
12,86

13,48
15,44
18,01
16,63
14,27
15,44
15,65
14,82
18,72

228

62,62

13,50

17,35

Liczba
mieszkańców
przez
powierzchnię

Liczba osób w
wieku
produkcyjnym do
ogólnej liczby
mieszkańców
okręgu

Liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
na 1 tys. ludności

Tabela 3
Wskaźniki
poddane
analizie w
Gminie
Jarocin

Udział ludności w
wieku
poprodukcyjnym w
ogólnej liczbie
ludności

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3 Gęstość zaludnienia Gminy Jarocin,
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin,
2017)
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Rysunek 4 Liczba osób w wieku produkcyjnym Gminy
Jarocin (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)

Rysunek 5 Wskaźnik ubóstwa i wykluczenia
społecznego Gminy Jarocin, (Źródło: Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)
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Rysunek 6 Osoby w wieku poprodukcyjnym Gminy
Jarocin (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

W tabeli poniżej przedstawione zostały wskaźniki dotyczące salda migracji, poziomu przestępczości,
frekwencji wyborczej, stopy długotrwałego bezrobocia, prowadzenia aktywności gospodarczej oraz
kondycji przedsiębiorstw na obszarze Gminy Jarocin. Przedmiotowe wskaźniki poddane analizie
odnoszą się bezpośrednio do wszystkich okręgów, poddanych analizie na cele przeprowadzanej
rewitalizacji.
Jednocześnie parametry zawarte zostały zobrazowane w formie licznych rycin, przedstawiających
wartości w formie graficznej.
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Tabela 4 Wskaźniki poddane analizie w Gminie Jarocin

Gmina JAROCIN

Okręgi
Wskaźnik
rewitalizac salda
ji
migracji [%]
Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okręg 5
Okręg 6
Okręg 7
Okręg 8
Okręg 9
Wartość
referencyj
na
wskaźnika
Opis
wskaźnika

32,75
38,16
25,03
21,04
20,72
18,54
27,54
25,55
27,28
26,64

Saldo migracji
na 1000 osób

Źródło: Opracowanie własne

Poziom
Frekwencja
przestępczoś wyborcza
ci i
wykroczeń
[%]
10,54
1,28
17,49
1,75
13,98
3,81
8,34
3,04
6,65
2,30
18,58
2,59
9,28
3,67
19,57
2,98
2,12
6,56
4,91

Liczba
przestępstw na
1 tys. ludności

6,47

Stosunek osób
głosujących do
liczby osób
uprawnionych w
głosowaniu

Stopa
długotrwałego
bezrobocia
[%]

Wskaźnik
prowadzenia
aktywności
gospodarczej
[‰]

Kondycja
przedsiębiorstw

3,99
4,46
3,35
2,63
1,78
1,52
2,33
3,17
2,42

52,74
47,37
57,13
60,09
54,79
37,08
55,53
48,55
78,29

1,10
1,47
0,82
1,09
2,50
2,40
0,80
1,07
1,03

2,61

67,17

1,09

Udział długotrwale
bezrobotnych wśród
osób w wieku
produkcyjnym

Liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarki na
1000 osób

Stosunek liczby podmiotów
zarejestrowanych do
wyrejestrowanych

Rysunek 7 Wskaźnik salda migracji Gminy Jarocin,
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

Rysunek 8 Poziom przestępczości Gminy Jarocin
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)
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Rysunek 9 Frekwencja wyborcza Gminy Jarocin,
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

Rysunek 10 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Gminy
Jarocin (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)
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Rysunek 11 Liczba podmiotów gospodarczych
Gminy Jarocin (Źródło: Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)

Rysunek 12 Kondycja przedsiębiorstw Gminy
Jarocin, (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)
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W tabeli poniżej przedstawione zostały wskaźniki dotyczące segregacji odpadów oraz powierzchni
objętej ochrona konserwatorską na obszarze Gminy Jarocin. Przedmiotowe parametry zostały
zobrazowane w formie licznych rycin, przedstawiających wartości w formie graficznej.

Tabela 5 Wskaźniki poddane analizie w Gminie Jarocin

Gmina JAROCIN

Okręgi
rewitalizacji
Okręg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okręg 5
Okręg 6
Okręg 7
Okręg 8
Okręg 9
Wartość referencyjna
wskaźnika
Opis wskaźnika

Segregacja odpadów
28,43
19,73
15,87
24,54
29,21
30,27
24,83
37,89
24,14
24,57
Stosunek liczby osób
segregujących odpady
do liczby osób nie
segregujących odpady

Powierzchnia obszaru objęta
ochroną konserwatorską
0,22
0,44
0,41
0,61
0,46
0,31
0,21
0,28
2,50
0,53
Procent powierzchni objęty ochroną
konserwatorską

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 13 Segregacja odpadów Gminy Jarocin (Źródło:
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)
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Rysunek 14 Powierzchnia obszaru objęta ochroną
konserwatorską w Gminie Jarocin (Źródło:
Opracowanie własne)

Zestawiono poniżej parametry dotyczące gęstości zaludnienia, udziału osób w wieku produkcyjnym
oraz poprodukcyjnym a także poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego w odniesieniu do okręgów
rewitalizacji na obszarze miasta Jarocin. Dane zostały zaprezentowane zarówno w formie
tabelarycznej, jak i w formie barwnych rycin.
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Tabela 6 Wskaźniki poddane analizie w Jarocinie

JAROCIN

Okręgi
rewitalizacji
700-lecia
Glinki
Tumidaj
Traugutta
Konstytucja
Polna
Ciświca
Ługi
Przemysłowy
Kopernika
Poznańska
Bogusław
Tysiąclecia/
Kasztanowa
Kościuszki
Śródmieście
Stare Miasto
Wartość
referencyjna
wskaźnika

Opis
wskaźnika

Gęstość zaludnienia
[os/km2]
794
571
3 143
1 951
15 035
1 320
517
1 211
510
1 542
346
2 564

Źródło: Opracowanie własne

Udział osób
Poziom ubóstwa
w wieku
wykluczenia
produkcyjnym
społecznego
64,38
62,93
61,69
59,87
62,43
69,70
61,26
66,98
66,67
63,55
66,15
61,86

i

Udział osób w wieku
poprodukcyjnym [%]

13,81
18,82
13,33
23,99
3,43
8,06
26,70
3,68
25,72
3,89
9,23
3,25

17,38
15,63
18,79
23,88
18,21
9,35
17,97
11,67
13,40
21,01
20,31
16,25

3 803

57,26

7 793
3 572
6 121

61,41
63,71
63,71

18,89
12,22
22,20
23,34

27,56
22,27
19,50
16,69

1 615

62,68

12,86

18,72

Liczba osób w
wieku
Liczba mieszkańców produkcyjnym do
przez powierzchnię
ogólnej liczby
mieszkańców
okręgu

Liczba osób
korzystających z
Udział ludności w wieku
pomocy społecznej na 1 poprodukcyjnym w
tys. ludności
ogólnej liczbie ludności

Rysunek 15 Gęstość zaludnienia Jarocina (Źródło:
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin,
2017)
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Rysunek 16 Liczba osób w wieku produkcyjnym
Jarocina (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)

Rysunek 17 Wskaźnik ubóstwa i wykluczenia
społecznego Jarocina, (Źródło: Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)
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Rysunek 18 Osoby w wieku poprodukcyjnym Jarocina
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

W tabeli poniżej przedstawione zostały wskaźniki dotyczące salda migracji, poziomu przestępczości,
frekwencji wyborczej, stopy długotrwałego bezrobocia, prowadzenia aktywności gospodarczej oraz
kondycji przedsiębiorstw na obszarze miasta Jarocin. Przedmiotowe wskaźniki poddane analizie
odnoszą się bezpośrednio do wszystkich okręgów, poddanych analizie na cele przeprowadzanej
rewitalizacji.
Jednocześnie parametry zawarte zostały zobrazowane w formie licznych rycin, przedstawiających
wartości w formie graficznej.
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Tabela 7 Wskaźniki poddane analizie w Jarocinie

JAROCIN

Okręgi
rewitalizacji

Wskaźnik
salda
migracji [%]

700-lecia
Glinki
Tumidaj
Traugutta
Konstytucja
Polna
Ciświca
Ługi
Przemysłowy
Kopernika
Poznańska
Bogusław
Tysiąclecia/
Kasztanowa
Kościuszki
Śródmieście
Stare Miasto
Wartość
referencyjna
wskaźnika

Opis
wskaźnika

18,41
32,73
23,65
40,35
31,11
65,27
37,52
31,02
15,01
9,08
15,38
26,00
24,44
20,47
8,69
25,67
27,28

Saldo
migracji na
1000 osób

Poziom
przestępczoś Frekwencj
ci i
a wyborcza
wykroczeń
[%]
8,63
9,00
5,59
4,36
2,57
9,67
5,05
6,31
20,36
1,30
15,38
5,42
4,07
5,19
21,24
7,00

6,56

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności

Stopa
długotrwałe
go
bezrobocia
[%]

Wskaźnik
prowadzenia
aktywności
Kondycja
gospodarcze przedsiębiorstw
j
[‰]
77,68
1,18
106,38
0,90
81,69
0,88
63,25
0,50
42,69
1,85
78,16
1,08
68,54
1,18
69,93
1,21
92,18
0,31
59,66
0,50
156,92
0,25
124,59
1,80

1,15
6,02
2,62
1,57
1,02
2,99
3,52
0,98
0,40
4,49
0,00
1,13

1,79
2,86
2,09
1,28
1,75
1,73
3,06
1,73
7,56
2,65
0,93
1,58

4,56

3,23

41,11

1,25
0,47
1,9

2,09
4,24
2,38

61,41
283,78
182,03

0,69
1,25
0,88
1,08

80,00

1,03

Liczba
zarejestrowa
nych
podmiotów
gospodarki
na 1000
osób

Stosunek liczby
podmiotów
zarejestrowanyc
h do
wyrejestrowany
ch

2,12
Stosunek
liczby osób
głosujących
do liczby
osób
uprawnion
ych w
głosowaniu

2,42
Udział
długotrwale
bezrobotnyc
h wśród osób
w wieku
poprodukcyj
nym

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 19 Wskaźnik salda migracji Jarocina,
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

Rysunek 20 Poziom przestępczości Jarocina
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)
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Rysunek 21 Frekwencja wyborcza Jarocina(Źródło:
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin,
2017)

Rysunek 22 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Jarocina
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin,
2017)
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Rysunek 23 Liczba podmiotów gospodarczych
Jarocina (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)

Rysunek 24 Kondycja przedsiębiorstw Jarocina
(Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)
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Tabela 8 Wskaźniki poddane analizie w Jarocinie

JAROCIN

Okręgi rewitalizacji
700-lecia
Glinki
Tumidaj
Traugutta
Konstytucja
Polna
Ciświca
Ługi
Przemysłowy
Kopernika
Poznańska
Bogusław
Tysiąclecia/
Kasztanowa
Kościuszki
Śródmieście
Stare Miasto
Wartość referencyjna
wskaźnika

Opis wskaźnika

Segregacja
odpadów
35,05
19,51
26,66
5,73
466,44
23,38
4,43
32,81
25,20
37,00
26,80
21,27
407,50

Powierzchnia obszaru objęta
ochroną konserwatorską
0,00
0,73
0,36
1,45
0,14
0,03
0,04
0,03
1,36
5,51
0,32
0,00
38,33

58,04
11,92
9,93

2,86
7,22
18,62

24,14

2,49

Stosunek liczby osób Procent powierzchni objęty
segregujących
ochroną konserwatorską
odpady
do liczby osób nie
segregujących
odpady

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli wyżej przedstawione zostały wskaźniki dotyczące segregacji odpadów oraz powierzchni
objętej ochrona konserwatorską na obszarze miasta Jarocin. Przedmiotowe parametry zostały
zobrazowane w formie licznych rycin, przedstawiających wartości w formie graficznej
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Rysunek 25 Segregacja odpadów w Jarocinie (Źródło:
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 2017)

Rysunek 26 Powierzchnia obszaru objęta ochroną
konserwatorską Jarocina (Źródło: Opracowanie
własne)
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Reasumując, przeanalizowano 14 różnych wskaźników i zebrano je w jednej zbiorczej tabeli numer 9.
Wskaźniki dotyczące poziomu edukacji oraz dostępność sieci wodno-kanalizacyjnej zostały pominięte
ww. tabelach, ponieważ z związku z nowym podziałem Gminy na okręgi rewitalizacji, trudno było
uzyskać dane dla poszczególnych punktów adresowych. Jednak wskaźniki te zostały poniżej
przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej, jednocześnie obrazując i charakteryzując sytuację
Gminy w podanych kwestiach.

Tabela 9 Zestawienia wskaźników okręgów rewitalizacji dla Gminy Jarocin

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Wskaźnik ubóstwa
i wykluczenia
społecznego

Gęstość zaludnienia

Wskaźnik bezrobocia

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

Wskaźnik salda migracji

Poziom przestępczości

Liczba podmiotów
gospodarczych

Kondycja
przedsiębiorstw

Segregacja odpadów

Frekwencja wyborcza

Powierzchnia obszaru
objęta ochroną
konserwatorską

1

1

4

2

5

1

2

1

3

2

3

3

1

28

2

3

2

1

5

2

1

2

4

2

5

1

3

31

3

3

4

1

4

4

3

4

2

4

5

2

3

39

4

1

4

4

4

3

4

3

2

3

5

4

4

41

5

1

3

3

1

2

4

3

3

1

3

4

3

31

6

2

5

1

1

2

5

3

5

1

2

1

2

30

7

4

1

2

2

3

2

4

3

5

4

3

1

34

8

5

4

2

4

2

3

3

4

3

1

1

2

34

9

1

3

5

3

5

2

5

1

4

5

5

5
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Gmina JAROCIN

OKRĘG
Okręgi rewitalizacyjne

Wskaźniki / Waga punktowa

SUMA

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 27 Rozmieszczenie szkół podstawowych na
terenie Gminy Jarocin(Źródło: Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)

Rysunek 28 Dostępność do sieci wodno –
kanalizacyjnej w Gminie Jarocin (Źródło: Diagnoza
służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 2017)
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Tabela 10 Zestawienia wskaźników okręgów rewitalizacji dla miasta Jarocina

Źródło: Opracowanie własne

Kondycja
przedsiębiorstw

4
2

4
4

4
2

4
3

3
4

4
1

Tumidaj

3

4

5

2

3

3

3

3

3

3

Traugutta

4

5

4

1

4

1

2

4

2

Konstytucja

3

1

5

2

2

2

2

5

Polna

1

2

3

2

1

1

4

Ciświca

3

5

2

4

2

1

Ługi

2

1

3

2

1

Przemysłowy

2

5

2

5

Kopernika

2

1

3

Poznańska

2

2

Bogusław

3

Tysiąclecia/
Kasztanowa
Kościuszki

Powierzchnia
obszaru objęta
ochroną
konserwatorską

Liczba
podmiotów
gospodarczych

2
2

Frekwencja
wyborcza

Poziom
przestępczości

2
4

Segregacja
odpadów

Wskaźnik salda
migracji

2
2

Wskaźnik
bezrobocia

4
5

Gęstość
zaludnienia

2
2

Wskaźnik
ubóstwa i
wykluczenia
społecznego

700- lecia
Glinki

Liczba osób w
wieku
produkcyjnym

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

Gmina JAROCIN

Okręgi

Wskaźniki / Waga punktowa

1

SUMA

1

36
32

2

1

35

5

3

2

37

5

1

4

1

33

4

4

4

2

1

29

2

4

4

5

2

1

35

2

3

4

4

3

4

1

30

2

5

5

3

2

3

5

2

41

4

4

5

1

4

2

2

1

3

32

1

1

4

5

5

2

1

3

5

1

32

1

5

2

2

3

3

2

5

4

4

1

35

5

5

5

5

5

3

2

5

3

1

1

5

45

3

3

5

2

4

3

3

4

4

1

4

2

38

Śródmieście

2

5

5

5

3

5

5

1

3

5

5

3

47

Stare Miasto

2

5

5

3

2

3

4

1

4

5

3

4
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Tabela 11 Wyniki sprawdzianu klas VI w 2016 r

L.p. Nazwa placówki
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Jarocinie
Szkoła Podstawowa Nr 3
2.
w Jarocinie
Szkoła Podstawowa Nr 4
3.
w Jarocinie
Szkoła Podstawowa Nr 5
4.
w Jarocinie
5. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie
1.

Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin

% część 1
polonistycznomatematyczna

% część 2
język angielski

% część 2
język niemiecki

średni wynik %
części 2

średni wynik %
części 1 i 2

61,65

72,23

66,94

51,36

69,66

60,51

66,03

71,84

68,94

61,55

65,87

63,71

58,33

48,90

53,62

6. Szkoła Podstawowa w Witaszycach
7. Szkoła Podstawowa w Cielczy

60,22

66,17

63,20

59,80

61,30

60,55

8. Szkoła Podstawowa w Golinie
9. Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie

58,25

62,83

60,54

42,00

53,76

47,88

10. Szkoła Podstawowa w Prusach
11. Szkoła Podstawowa w Bachorzewie

60,00

58,95

12. Szkoła Podstawowa w Siedleminie
13. Szkoła Podstawowa w Roszkowie

70,00

68,50

69,25

51,80

62,80

57,30

14. Szkoła Podstawowa w Potarzycy
15. Szkoła Podstawowa w Wilkowyi
Społeczna Szkoła Podstawowa
16.
w Jarocinie
Szkoła Podstawowa Akademia
17. Dobrej Edukacji w Jarocinie

69,16

60,83

65,00

57,35

67,80

62,58

70,72

94,00

średnia województwa
średnia powiatu
średnia gminy

54,20

59,48
62,60

64,38

73,13

60,80
59,07
60,20

69,96
66,18
66,94

62,60

58,40

75,00

84,5

77,61

73,13

68,76

58,09
57,87
64,67

64,03
62,03
65,81

62,42
60,55
63,01

Rysunek 29 Rozmieszczenie szkół podstawowych na terenie Jarocina, Rysunek 30 Dostępność do sieci wodno –
kanalizacyjnej w Jarocinie (Źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin, 2017)

W wyniku przeprowadzenia ww. analiz oraz konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, które zostały przeprowadzone w terminie od 10 maja 2017r. do 11 czerwca 2017r., wyznaczono
obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. W skład obszaru rewitalizacji zgodnie z uchwałą
LIV/567/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017r. weszły okręgi: Tysiąclecia/Kasztanowa,
Przemysłowy, Kościuszki, Śródmieście oraz Stare Miasto.
Okręg Kościuszki, Kwartał zabudowy znajdujący się pomiędzy ulicami Św. Ducha (13, 15, 17, 19, 21, 23,
25), Długa (1, 3, 5, 5a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25a, 27, 29) Wodna (32, 34, 34a, 36) oraz Budynek
Wieży Ciśnień mieszczący się przy Ul. Św. Ducha 71 wraz z budynkiem mieszczącym się przy ul. Św. Ducha
71a włączone zostały do obszaru rewitalizacji w wyniku przeprowadzonych ww. konsultacji społecznych.
Analiza wskaźnikowa, która stanowiła podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, została
przeprowadzona w sposób bardzo szczegółowy. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, początkowo dokonano
analizy całej gminy. Wynik badań pokazały, iż zdecydowanie najwięcej zjawisk kryzysowych występuje
na terenie okręgu IX, w skład którego wchodzi całe miasto Jarocin.
Ze względu na znaczny obszar miasta podlegający rewitalizacji, którego charakter jest mocno złożony
i wielopłaszczyznowy, zaistniało niebezpieczeństwo zbyt ogólnego potraktowania kwestii
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problematycznych. Wobec powyższego zdecydowano o podzieleniu obszaru miasta na dodatkowe XVI
okręgów, w ramach których został wyznaczony obszar zdegradowany.

Takie działanie pozwoliło wyeliminować przypadkowość, na które wpływa zacieranie się wyników
poszczególnych analizowanych zjawisk, dla tak dużego oraz licznie zamieszkanego obszaru jaki stanowi
miasto Jarocin. Na tak ważnym etapie procesu rewitalizacji nie można było pozwolić na jakikolwiek błąd,
który mógłby zniweczyć trud, który wkładany jest w przeprowadzenie działań polegających na ożywieniu
terenu problemowego.
Poniżej przedstawione zostały punkty adresowe, które znajdują się na obszarze rewitalizacji wchodzące
w skład poszczególnych okręgów:

Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa:
ul. Kasztanowa (numery: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11),
ul. M. Kasprzaka,
ul. L. Waryńskiego,
ul. Parkowa,
ul. Zamkowa,
ul. Stawna,
ul. Park,
Os. Osiedle Tysiąclecia,
ul. Sportowa,
ul. Bogusław,
ul. Św. Ducha (numery: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 71,
71a),
ul. Wojska Polskiego (numer: 1),
ul. Maratońska,
ul. Wrzosowa.

Okręg Przemysłowy:
ul. H. Sienkiewicza,
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ul. Zaciszna,
ul. Brzozowa,
ul. Przemysłowa,
ul. Ceglana,
ul. Dworcowa,
ul. Parowozownia,
ul. Bractwa Kurkowego,
ul. Powstańców Wielkopolskich (numery: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 45, 58, 59),
ul. Aleja Niepodległości (numery: 16, 18, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 34a),
ul. J. Dąbrowskiego (numery: 15, 17, 19, 22, 22a),
ul. I. Paderewskiego (numery: 13a, 15, 15a),
ul. S. Moniuszki (numery: 27, 29, 29a, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43a, 45, 47),
ul. Szubianki (numery: 19, 21, 23, 25, 27, 29),
ul. Wrocławska (numery: 79, 79a),
ul. Węglowa (numery: 1a, 3-5, 16, 22, 23, 28),
ul. Nowa.

Okręg Kościuszki:
ul. S. Moniuszki (numery: 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38),
ul. T. Kościuszki (numery: 16, 16a, 16c, 16d, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 45,
45a, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73),
ul. Wrocławska (numery: 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46a, 46i, 47, 48, 49, 49a, 50, 50a, 50b, 51, 52, 52a, 52c, 53,
54, 54a, 55, 55a, 55b, 56, 56a, 57, 58, 58a, 58b, 59, 59a, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 71a, 72, 72a,
73, 74, 75, 76, 77, 78),
ul. J. Dąbrowskiego (numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20)
ul. I. Paderewskiego (numery: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16),
ul. Libercourt,
os. Osiedle T. Kościuszki,
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pl. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej,
ul. Węglowa (numery: 1, 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 10a, 12, 14),
ul. Szubianki (numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 20, 22, 24).

Okręg Śródmieście:
ul. S. Moniuszki (numery: 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18,
18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 25, 27a),
ul. T. Kościuszki (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 17, 19, 21, 21a,
21b, 23, 25, 27),
ul. Poznańska (numery: 2, 4, 6, 8, 8a, 8b, 10, 12, 14, 14a, 16, 16a),
ul. Śródmiejska (numery: 20, 20a, 20b, 22a, 22b, 22c, 22d, 24, 26, 27, 27a, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 35a),
ul. I. Paderewskiego (numery: 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 11, 13),
ul. Wolności,
ul. gen. J. Hallera,
ul. Szpitalna,
ul. Wodna (numery: 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 11),
ul. Aleja Niepodległości (numery: 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 17, 19, 19a, 19b),
ul. Wrocławska (numery: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a,
34, 36, 36a, 38, 40, 42),
ul. K. Barwickiego (numery: 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 15).

Okręg Stare Miasto:
ul. Św. Ducha (numery: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25),
ul. Długa (1, 3, 5, 5a, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25a, 27, 29),
ul. Targowa,
ul. Kościelna,
ul. Wąska,
ul. Krótka,
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ul. Mała,
ul. K. Barwickiego (numery: 2, 4, 4a, 6, 6a, 8),
ul. Średnia,
ul. J. Kilińskiego,
ul. A. Mickiewicza,
ul. Gołębia,
ul. Wrocławska (numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11),
ul. Kard. Ks. S. Wyszyńskiego,
ul. Rynek,
ul. Śródmiejska (numery: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 21, 25),
ul. Wodna (numery: 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 34a, 36),
ul. Łąkowa.
Wytypowany obszar rewitalizacji spełnia ustawowe warunki dotyczące wielkości obszaru, zajmuje bowiem
3,32 km2, co stanowi 1,66 % powierzchni gminy oraz zamieszkiwany jest przez 8969 mieszkańców, co
stanowi 19,65 % wszystkich mieszkańców gminy.
Poniższa rycina przedstawia obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Jarocin.

Rysunek 31 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Jarocin
(Źródło: UCHWAŁA NR LIV/567/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z
dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin
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Rysunek 32 Mapa poglądowa obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji Gminy Jarocin (Źródło: Opracowanie własne)

JAROCIN

Tabela 12 Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych okręgów rewitalizacji Jarocina po konsultacjach
społecznych

Udział w ogóle
Powierzchnia w powierzchni
Liczba
Okręgi rewitalizacji
km 2
miasta Jarocina
mieszkańców
[%]
700-lecia
2,19
13,49
1 738
Glinki
2,14
13,19
1 052
Tumidaj
0,74
4,56
2 326
Traugutta
0,47
2,90
917
Konstytucja
0,31
1,91
4 661
Polna
0,94
5,79
1 241
Ciświca
2,68
16,51
1 386
Ługi
1,57
9,67
1 902
Przemysłowy
1,83
11,28
933
Kopernika
0,50
3,08
771
Poznańska
0,94
5,79
325
Bogusław
0,36
2,22
923
Tysiąclecia/Kasztanowa
0,71
4,37
2 728
Kościuszki
0,42
2,59
3 273
Śródmieście
0,29
1,79
1 036
Stare Miasto
0,14
0,86
999

Udział w ogóle
mieszkańców
Miasta Jarocin
[%]
6,63
4,02
8,87
3,50
17,78
4,73
5,29
7,26
3,56
2,94
1,24
3,52
10,41
12,49
3,95
3,81

Źródło: Opracowanie własne
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4. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI.

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarocin sporządzona została
szczegółowa diagnoza obejmująca analizę negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych,
przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych oraz lokalnych potencjałów występujących
na terenie obszaru rewitalizacji. Została ona opracowana przy wykorzystaniu obiektywnych i
weryfikowalnych mierników i metod badawczych, które dostosowano do lokalnych uwarunkowań.

W celu dokonania analizy problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin zastosowano
następujące metody badawcze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wywiady pogłębione z mieszkańcami.
Spacery badawcze z liderami i ekspertami.
Warsztaty z ekspertami.
Sondaż.
Analizę dostępnych danych, materiałów, dokumentów strategicznych Gminy Jarocin.
Analizę wskaźnikową.

1. Wywiady pogłębione z mieszkańcami.
Cel badań

Ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cele szczegółowe

1. Ustalenie zasobów i potrzeb gospodarstw domowych.
2. Określenie stopnia zaangażowania obywatelskiego i sposobów konstruowania tożsamości
społecznej.
3. Zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców związanych z zaangażowaniem władz
w przekształcanie obszaru rewitalizacji.
4. Ustalenie czynników i barier włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji.
Pytania badawcze
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1. Jakie są potrzeby i oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców obszaru rewitalizacji?
2. Jakimi zasobami dysponują mieszkańcy badanego obszaru?
3. Czy zakres identyfikacji z miejscem zamieszkania jej mieszkańców i poziom ich aktywności
obywatelskiej umożliwiają włączenie ich w planowany proces zmian?
Szczegółowe pytania badawcze

1.
2.
3.
4.
5.

Jaka jest jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie Jarocin
Jaki jest poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jak kształtuje się identyfikacja (tożsamość) mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jakich zmian w badanym obszarze oczekują jego mieszkańcy?
Jakie sprawy społeczne, przestrzenno-infrastrukturalne, techniczne i in. wymagają
interwencji władz miasta?

Dobór próby
Celowy na podstawie następujących kryteriów:
–
–
–
–

wiek w podziale na kategorie: 18-25 lat, 26-40 lat, 41-60 lat, 61 lat i więcej,
płeć,
status społeczno-ekonomiczny,
miejsce zamieszkania (wg wyznaczonych podobszarów rewitalizacji).

Narzędzie badawcze – dyspozycje do wywiadu

Poszukiwane informacje:
–
–
–
–
–
–
–
–

cechy respondentów (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) – wprowadzenie w sytuację
wywiadu,
warunki życia gospodarstw domowych,
zadowolenie z miejsca zamieszkania,
tożsamość mieszkańców i identyfikacja z miejscem zamieszkania,
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
więzi i relacje sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami,
aktywność obywatelska mieszkańców,
potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie rewitalizacji.

Przebieg badań

1. Opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych
2. Opracowanie narzędzia badań
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3. Rekrutacja uczestników badań
4. Gromadzenie danych (wywiady)
5. Analiza wyników i opracowanie raportu
Zrealizowano 40 wywiadów pogłębionych.

2. Spacery badawcze.
Cele

1. Pogłębienie wiedzy o zjawiskach kryzysowych.
2. Ustalenie potrzeb i potencjałów mieszkańców.
3. Identyfikacja pomysłów dotyczących oczekiwanych interwencji.
Dobór próby
Celowy – uwzględniał kompetencje, zainteresowania i status społeczno-zawodowy zaproszonych
osób. Ustalając zasady doboru rozmówców, kierowano się przede wszystkim założeniem o
kompleksowym charakterze procesu rewitalizacji. W tym procesie równie istotne są aspekty
infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne, jak i kulturalne. Biorąc to pod uwagę przyjęto zasadę
doboru po dwóch rozmówców – przewodników reprezentujących następujące kategorie
problemowe:
1.
2.
3.
4.
5.

infrastruktura
gospodarka
sprawy społeczne
problemy osób niepełnosprawnych
zagadnienia kulturalne

Narzędzie badawcze – lista omawianych zagadnień

Wywiady w trakcie spacerów były prowadzone wg następujących zasad:
1. Zasada rozpoczynania rozmowy od spraw ogólnych i przechodzenia kolejno do spraw
bardziej szczegółowych.
2. Zasada dopasowania odwiedzanych miejsc i pytań do kompetencji i zainteresowań
rozmówcy – przewodnika.
3. Zasada ustalania najpierw listy problemów i potencjałów, a następnie formułowania
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propozycji rozwiązań.
4. W większości rozmów poruszono następujące kwestie:
- Wskazanie miejsc, które wymagają interwencji.
- Problemy, które wymagają rozwiązania (gospodarcze, środowiskowe, społeczne,
kulturowe).
- Ocena kondycji lokalnego rynku pracy i poziomu rzeczywistego bezrobocia.
- Opinie na temat oczekiwanych zmian w obrębie murów i ich otoczenia.
- Wskazanie szczególnych potrzeb i oczekiwań danego środowiska (przedsiębiorcy,
społecznicy, niepełnosprawni, ludzie kultury).
- Wskazanie pomysłów na zmianę istniejącego stanu rzeczy.
Wybór wizytowanych obszarów i punktów
Zgodnie ze wstępnymi założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji odnoszącymi się do
poszczególnych podobszarów rewitalizacji, ustalono, że spacery i rozmowy w ich trakcie powinny
dotyczyć przede wszystkim miejsc spełniających następujące kryteria:
1. Miejsca wymagające pilnej interwencji,
2. Wartości kulturalne i historyczne (zabytki),
3. Tereny i obiekty o potencjale gospodarczym,
4. Tereny i obiekty o potencjale wypoczynkowym i rekreacyjnym,
5. Inne przestrzenie i obiekty, które wskażą wybrani rozmówcy – przewodnicy.
Dzięki takiemu podejściu możliwe było osiągnięcie dwóch ważnych efektów. Z jednej strony, uwaga
została skupiona na konkretnych obszarach, które na podstawie potocznych obserwacji można było
uznać wstępnie za zdegradowane. Z drugiej strony, nie zamknięto drogi do poszukiwań innych
miejsc, tym samym do bardziej szczegółowego wskazania i opisu obiektów zlokalizowanych na
wskazanych wstępnie obszarach.
Przebieg badań

Wywiady zostały przeprowadzone na terenie Jarocina z szczególnym uwzględnieniem obszarów
rewitalizacji. W sumie przeprowadzono 14 spacerów badawczych.

3. Warsztaty z ekspertami.
Cele badań

1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji.
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2. Określenie uwarunkowań (czynników i barier) procesu rewitalizacji.
3. Wyznaczenie kierunków i zadań rewitalizacyjnych.
Dobór uczestników – celowy
Z uwagi na szeroki zakres działań rewitalizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w celu
zmniejszenia skali zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji do udziału w warsztatach
zaproszono ekspertów reprezentujących takie dziedziny jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

infrastruktura
gospodarka
sprawy społeczne
problemy osób niepełnosprawnych
zagadnienia kulturalne
polityka
środowisko

Narzędzie

Scenariusz warsztatów
Przebieg badań

W sumie obyły się 4 spotkania, w których łącznie uczestniczyło ok. 50 osób.

4. Sondaż.
Cele badań

1. Ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców
miasta.
2. Określenie poziomu akceptacji dla planowanych zmian rewitalizacyjnych.
Pytania badawcze

1. Jakie jest zadowolenie mieszkańców z zamieszkiwania w Jarocinie?
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2.
3.
4.
5.
6.

Jaka jest jakość życia mieszkańców Jarocina?
Jaki jest poziom aktywności obywatelskiej?
Jak kształtuje się identyfikacja (tożsamość) mieszkańców?
Jakie miejsca są uznawane za niebezpieczne?
Jakie zmiany, w opinii mieszkańców należy przeprowadzić w mieście? Jakie sprawy
społeczne, przestrzenne i in. wymagają interwencji władz miasta?

Dobór próby – kwotowy
Próba została skonstruowana na podstawie następujących kryteriów:
– wiek (20-40 lat, 41-65 lat, 66 lat i więcej)
– płeć
– miejsce zamieszkania.
Wielkość próby: 400 respondentów
Technika

Wywiad kwestionariuszowy

Narzędzie badawcze

Kwestionariusz wywiadu składający się z następujących części:
1. Metryczka
2. Opinie o jakości życia w Jarocinie
3. Potrzeby gospodarstw domowych
4. Aktywność społeczna i tożsamość mieszkańców
5. Poczucie bezpieczeństwa w mieście
6. Oczekiwania rewitalizacyjne
Przebieg badań

Badanie zostało zrealizowane na terenie Jarocina wg następujących etapów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opracowanie koncepcji badań (w tym dobór respondentów i narzędzie badawcze)
Pilotaż narzędzia badawczego
Realizacja wywiadów kwestionariuszowych
Kodowanie i kontrola danych
Analiza statystyczna
Opracowanie raportu z badań.
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4.1. Analiza negatywnych zjawisk.
Poniżej, w ramach pięciu podrozdziałów, przedstawiono kluczowe fragmenty szczegółowej diagnozy
obszaru rewitalizacji, w podziale na sfery wynikające z zapisów Ustawy o rewitalizacji.
Całość analiz szczegółowych kończy synteza diagnozy w formie analizy SWOT, wraz z rekomendacjami
w zakresie preferowanej strategii wyprowadzania obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej.

4.1.1. Analiza sfery społecznej.
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r., Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasad programowania i wsparcia rewitalizacji w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), najważniejszą sferą, którą należy
przebadać jest sfera społeczna. Zgodnie z zapisami ustawy, która wskazuje, że spośród pięciu typów
negatywnych zjawisk, tylko problemy społeczne mają charakter zjawisk koniecznych do uznania
określonego obszaru za obszar zdegradowany. W związku z czym pogłębienie diagnozy problemów
społecznych stanowi kluczowy aspekt niniejszego opracowania.
Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 8969 mieszkańców, co stanowi 19,65 % wszystkich
mieszkańców gminy. Najwięcej osób zamieszkuje w okręgu Kościuszki - 3 273 osób, kolejno w okręgu
Tysiąclecia/Kasztanowa - 2 728 mieszkańców, Śródmieście - 1 036 osób, okręg Stare Miasto z łączną liczbą
ludności 999 osób oraz okręg Przemysłowy z liczbą mieszkańców 933.
Wiek poprodukcyjny
Jednym z ważniejszych problemów społecznych jest starzenie się społeczności lokalnej.
Badanie gminy pod względem obciążenia demograficznego, rozumianego jako udział osób w wieku
poprodukcyjnym w stosunku do ogólnej liczby ludności, pozwoliło wskazać te obszary gminy, które
w najbliższym czasie będą musiały zmierzyć się nowymi problemami. Duże obciążenie demograficzne
niesie za sobą konieczność zwiększonej opieki społecznej i medycznej ukierunkowanej na potrzeby osób
starszych. Obszary te, ponadto będą musiały poddać się przemianom społecznym związanym
z zahamowaniem wymiany pokoleniowej. Następować będzie wzrost popytu na usługi związane
z potrzebami osób starszych, natomiast proporcjonalnie maleć będzie zapotrzebowanie na inne usługi
m.in. związane z edukacją.
Analiza obciążenia demograficznego wskazała, iż starzenie się społeczeństwa szybciej zachodzi
i w większym stopniu dotyka obszary miejskie.
Proces ten najbardziej zauważalny jest w okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa. Tam blisko 28 % społeczeństwa
jest w wieku poprodukcyjnym.
Ubóstwo
Niepokojącym zjawiskiem współczesnych społeczeństw staje się wykluczenie społeczne. Człowiek
egzystując w coraz bardziej złożonej rzeczywistości spotyka szereg trudności. Wiele osób nie radzi sobie z
problemami, przez co nie może uczestniczyć w pełni w życiu społecznym. Ubóstwo, bezrobocie,
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samotność, problemy zdrowotne, uzależnienia mogą często występować wspólnie, jako mechanizm
pociągający za sobą kolejne patologie. Jednostki dotknięte wyżej wymienionymi problemami objęte są
pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stąd analiza danych uzyskanych z MGOPS
pozwoliła wskazać te części gminy, które są najbardziej zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia
społecznego. W obszarze rewitalizacji najgorzej klasuje się okręg Przemysłowy.
Bezrobocie
Jedną z największych barier procesu rewitalizacji, oddziaływującym negatywnie na społeczeństwo jest
zjawisko długotrwałego bezrobocia. Proces ten wpływa negatywnie na wiele czynników, które
w następstwie pogłębiają zjawiska kryzysowe. Bezrobocie wpływa zarówno na warunki życia, jak również
stan zdrowia i poziom motywacji mieszkańców. Długotrwałe bezrobocie w konsekwencji prowadzi
do wykluczenia społecznego osób dotkniętych tym problemem.
W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej największe bezrobocie zauważalne jest w okręgu
Przemysłowym.
W wyniku przeprowadzonych badań społecznych mieszkańcy odnosili się krytycznie do rynku pracy
Jarocina. Wskazywali na: bezrobocie, brak „godnej pracy”, niskie zarobki, brak perspektyw dla ludzi
młodych, migracje za pracą, niskie wynagrodzenia i niską jakość pracy, brak ofert pracy dla kobiet czy osób
dobrze wykształconych, konieczność konkurencji z silnym rynkiem Poznania, długie dojazdy do pracy do
ościennych miejscowości (np. Gądki), umowy śmieciowe, pracę trzyzmianową, ciężkie warunki pracy,
wysokie koszty dojazdów oraz oferty pacy wyłącznie fizycznej, sezonowej, premiujące osoby z grupą
inwalidzką.
Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w mieście również została oceniona bardzo nisko. Skutkiem tej
sytuacji jest chęć podejmowania wyjazdów zarobkowych (w innych miastach Polski i poza granicami
kraju). Zdaniem mieszkańców dla uzyskania zatrudnienia niezbędne są znajomości lub migracje
zarobkowe do pracy za granicę, co w szczególności powoduje migracje młodych osób.
Niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym
Zasadniczym problem występującym na obszarze rewitalizacji jest bierność społeczna przejawiająca się w
niskiej spójności społecznej mieszkańców i słabych więziach sąsiedzkich. Mieszkańcy nie znają sąsiadów i
nie integrują się z nimi.
W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących frekwencji wyborczej, okazało się, że najgorzej sytuacja
wygląda w centralnej, północnej i zachodniej części miasta. Najmniejszą frekwencję wyborczą w 2015 r.
zanotowano w okręgu Śródmieście.
Migracje
Wskaźnik salda migracji pozwolił określić te miejsca, w których odnotowuje się najwięcej wymeldowań
w stosunku do liczby zameldowań.
W Jarocinie najmniej korzystnie wskaźniki salda migracji kształtują się w zachodniej i centralnej części
miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej osób wyprowadza się z okręgu Przemysłowego.

55

Przestępczość
Wskaźnik poziomu przestępczości zobrazował jak bardzo zróżnicowane jest nasilenie tego zjawiska
w różnych częściach gminy i miasta. Ponadto badanie pozwoliło oddzielić te tereny, które w ocenie
subiektywnej uważane są za niebezpieczne od tych, dla których wskaźnik wskazał rzeczywiste zagrożenia
poziomu bezpieczeństwa.
Poziom przestępczości w Jarocinie jest blisko dwukrotnie wyższy niż na terenach wiejskich.
Najwyższą wartość poziomu przestępstw w Jarocinie zanotowano dla okręgu Przemysłowego, a także
okręgu Śródmieście.
Niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest wynikiem uzależnień i powodowanego nimi
wandalizmu. Jako główne jego przejawy mieszkańcy wskazywali niszczenie mienia osiedlowego
i parkowego. Mieszkańcy skarżą się na całodobowe rozboje i pijaństwo. Wskazują na dewastację ławek
(łamanie siedzeń, wulgarność napisów, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach niedozwolonych)
i nieporządek wokół nich (niedopałki, puszki po piwie), głównie na terenach parkowych. Na osiedlach
występują problemy tzw. trudnej młodzieży. Zdaniem mieszkańców niszczenie mienia i nadużywanie
alkoholu dotyczy głównie młodych ludzi w wieku 18-23 lat. Młodzież jest agresywna, grupuje się w
miejscach publicznych (najczęściej pod sklepem monopolowym), tłucze butelki, niszczy pobliski
przystanek. Wokół leży dużo śmieci, butelek, puszek po alkoholu.
W okręgach Stare Miasto i Śródmieście odnotowano największą liczbę pubów i punktów sprzedaży
alkoholu. Złe wzorce negatywnych postaw społecznych, przejawiające się w spożyciu napojów
wysokoprocentowych, co szczególnie zauważalne jest wśród osób przebywających w okolicy rynku
wywołują wśród mieszkańców poczucie zagrożenia. Najmniej bezpiecznie jest w weekendy po 21
w obszarze między klubami: u Jana, Spichlerzem, Kręgielnią i klubem w okolicy szpitala. Zimą nietrzeźwi
grupują się pod ratuszem i zaczepiają przechodniów, co często zmusza mieszkańców do omijania rynku.
Miejscami uznawanymi za szczególnie zagrażające są tereny przy sklepach monopolowych i pubach oraz
salonach gier. Brak poczucia bezpieczeństwa związany jest także z brakiem monitoringu przy głównych
ciągach komunikacyjnych.
Edukacja
Sferę społeczną charakteryzuje również niski poziom edukacji. Negatywnym zjawiskiem społecznym są
słabe wyniki sprawdzianów szóstoklasistów, jak również słaba dostępność przedszkoli i szkół
podstawowych. W związku z nowym podziałem Gminy na okręgi rewitalizacji, nie bazującym na
obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Jarocinie podziale gminy na jednostki statystyczne (mowa tu o
okręgach wyborczych), trudno było uzyskać dane statystyczne dotyczące poziomu wykształcenia do
punktów adresowych, za wskaźnik przyjęto wynik sprawdzianu klas VI. Zazwyczaj rysuje się zależność
między miejscem zamieszkania dzieci, a lokalizacją placówek szkolnych do których uczęszczają –
przeważnie preferowane są szkoły zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania. Dlatego też biorąc pod
uwagę lokalizację szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin oraz wyniki egzaminów szóstoklasistów
możliwe jest określenie poziomu poszczególnych szkół. W 2016 r. egzamin składał się z dwóch części:
część pierwsza zawierała zadania z j. polskiego i matematyki, część druga z j. nowożytnego, w przypadku
Gminy Jarocin był to j. angielski lub j. niemiecki.
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Średni wynik uczniów klas szóstych szkół podstawowych w Gminy Jarocin w roku 2016 wyniósł
w części pierwszej 60,20 % punktów możliwych do zdobycia, w części drugiej 65,81% punktów możliwych
do zdobycia, co łącznie daje średnią 63,01%. W związku z czym należy przyjąć założenie, że szkoły, które
osiągnęły średnią poniżej progu 63,01% możemy uznać za te, których uczniowie osiągają słabsze wyniki w
nauce: Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie, Szkoła Podstawowa w Mieszkowie, Szkoła Podstawowa w
Roszkowie, Szkoła Podstawowa w Bachorzewie, Szkoła Podstawowa w Prusach, Szkoła Podstawowa nr 3
w Jarocinie, Szkoła Podstawowa w Golinie, Szkoła Podstawowa w Cielczy oraz Szkoła Podstawowa w
Wilkowyi.
Niski poziom edukacji można scharakteryzować również poprzez słabą dostępność przedszkoli i szkół
podstawowych. W przypadku przedszkoli najsłabiej sytuacja kreuje się w Okręgu VII (Cielcza), gdzie nie ma
żadnego przedszkola. Jedna placówka znajduje się w Okręgu III w Prusach, gdzie są 3 oddziały, zarówno
dla dzieci poniżej „0”, jak i „0”. Jedna placówka znajduje się również w Okręgu VIII w Mieszkowie, gdzie
jest 5 oddziałów, zarówno dla dzieci poniżej „0”, jak i dla dzieci „0”. Jedna placówka znajduje się w Okręgu
IV w Witaszycach i w Okręgu V w Golinie, tak sytuacja kreuje się podobnie, ponieważ w każdym z nich
znajduje się 5 oddziałów z ofertą dla dzieci poniżej „0”, jak i „0”. Najwięcej przedszkoli, bo aż 10 znajduje
się na terenie Okręgu IX – miasta Jarocin, co wynika z charakteru miejskiego obszaru. Zauważalna jest
również zróżnicowana ilość oddziałów w poszczególnych przedszkolach. Na terenie miasta tylko trzy
przedszkola posiadają po 1 oddziale, tzw. oddziale „0”. W pozostałych to od 4 do 8 oddziałów, w tym
również z oddziałami dla dzieci poniżej „0”. W mieście brak przedszkoli odczuwalny jest w północnej
części miasta w Okręgu 700-lecia, Okręgu ulica Poznańska, Okręgu Kopernika, Okręgu Bogusław.
W centralnej części miasta w Okręgu Stare Miasto oraz Okręgu Konstytucja oraz w południowo –
zachodniej części w Okręgu Ługi. Dwa przedszkola znajdują się na południu miasta w Okręgu Ciświca.
Sytuacja dotycząca dostępności szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin najsłabiej wygląda
w Okręgach, na terenie których znajduje się jedna Szkoła Podstawowa: w Okręgu III, gdzie w Sz. P.
w Prusach znajduje się 5 oddziałów, brak uczniów w klasie I przekłada się na brak oddziału. W Okręgu I w
Sz. P. w Wilkowyi znajduje się 6 oddziałów. W Okręgu VIII i w Okręgu V znajduje się jedna szkoła. Zarówno
w Sz. P. w Mieszkowie i w Sz. P. W Golinie znajduje się po 8 oddziałów, poza tymz porównywalną liczbą
uczniów ogółem w obu szkołach. Jedna szkoła znajduje się też w Okręgu VII w Cielczy (z dziewięcioma
oddziałami) i Okręgu IV w Witaszycach (z 13 oddziałami). Dwie szkoły podstawowe zlokalizowano
w Okręgu II w Łuszczanowie i Bachorzewie. Trzy natomiast na terenie Okręgu VI tj. w Siedleminie,
Roszkowie i Potarzycy. Najwięcej szkół podstawowych znajduje się na terenie miasta Jarocin, czyli w
Okręgu IX, tak, jak w przypadku przedszkoli.
Na terenie miasta szkoły podstawowe rozmieszczone są na terenie całego miasta bez widocznej
zależności. Szkoła podstawowa nr 5, która znajduje się w Okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa jest szkołą
integracyjną.
Ograniczenia w sprawnej realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej
Dotyczy opieki nad dziećmi i seniorami. Mieszkańcy wskazują na brak działań adresowanych do młodzieży.
Ich celem powinno być przeciwdziałanie uzależnieniom, zachowaniom negatywnym i zaszczepianie
dobrych wzorców spędzania czasu wolnego. Brak dostatecznej oferty działań instytucjonalnych,
wspierających opiekuńcze funkcje rodzin związana jest również z dużą liczbą seniorów zamieszkujących w
analizowanym obszarze. Zdaniem ekspertów problemy i zakłócenia w harmonijnym funkcjonowaniu
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rodzin spowodowany jest brakiem świetlicy socjoterapeutycznej, profilaktyki i zajęć wychowawczych w
szkołach, brakiem klubu małego dziecka i odpowiedniej oferty wsparcia i włączenia społecznego, która
powinna być skierowana dla seniorów.
Mała skuteczność działań instytucji społecznych
Na obszarze rewitalizacji znajduje się wiele instytucji, których działania nie poprawiają jakości życia
mieszkańców. Eksperci widzą w ich funkcjonowaniu nieprawidłowości z zakresu:
–
–
–

niedostosowania działań do potrzeb mieszkańców,
braku koordynacji działań w przeciwdziałaniu rozwojowi problemów społecznych,
rozdrobnienie i jednostkowość podejmowanych interwencji. Instytucje społeczne (np. szkoły,
instytucje kultury) słabo oddziałują na młodzież i jej otoczenie (wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym).

Ochrona zdrowia
Trudności w korzystaniu z usług ochrony zdrowia powstają w wyniku utrudnionego dostępu do
specjalistów (laryngolog, neurolog, ortopeda), braku chirurgów dziecięcych i innych lekarzy ze
specjalizacją pediatryczną. Co wiąże się z koniecznością dojeżdżania do większych miast, jak Poznań czy
Kalisz. Jednym z częściej wskazywanych przejawów dysfunkcji związanych z ochroną zdrowia jest zła
organizacja pracy ośrodka zdrowia. Uczestnicy badań wskazywali na niedostosowanie wprowadzonych
rozwiązań do potrzeb mieszkańców. Negatywną ocenę działalności służby zdrowia wypowiedziało 44%
uczestników sondażu. Szczególnie źle oceniano kilkugodzinne oczekiwanie na przyjęcie do lekarzy
rodzinnych, mimo planowania godzin przyjęć; ograniczenia możliwości rejestracji telefonicznej; trudności
z rejestracją przyjęć z wyprzedzeniem; trudności w umawianiu się na kolejne wizyty i kontynuację
leczenia; konieczność osobistego stawiania się w rejestracji w celu umówienia się na kolejną wizytę
lekarską.
Kultura
Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy skarżą się na ograniczoną ofertę kulturalną skierowaną
do dzieci i młodzieży oraz brak zajęć w okresie wakacyjnym. Wskazano również na trudny dostęp do
instytucji kultury, w tym również brak sprawnego przepływu informacji o prowadzonych zajęciach dla
dzieci i młodzieży. Jak również braku przedsięwzięć aktywizujących i włączających seniorów w życie
społeczności lokalnych.
W okręgu Przemysłowym brakuje klubów młodzieżowych, bądź innych miejsc, gdzie młodzi mogliby
spędzać ciekawie czas i rozwijać swoje zainteresowania. Dodatkowo pogłębia to problem uzależnień
i niskich aspiracji edukacyjnych.
W okręgu Starego Miasta mieszkańcy również sygnalizowali brak miejsc spotkań i spędzania wolnego
czasu, a także brak miejsca odpoczynku dla całych rodzin, miejsc zabaw dla dzieci, małej architektury
(ławek, podcieni, nasadzeń), które wzmocniłoby integrację rodzin. Mieszkańcom kamienic brakuje
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możliwości wyjścia przed dom by usiąść, porozmawiać. Dzieci bawią się na ulicy (podwórka kamienic są
mocno zdegradowane i zastawione samochodami, podobnie jak płyta rynku).
Instytucje kultury borykają się dodatkowo z zagrożeniem dewastacją i brakiem promocji działalności, np.
Parowozownia – muzeum.

4.1.2. Analiza sfery gospodarczej.
Badając sferę gospodarczą szczególną uwagę należy zwrócić na poziom przedsiębiorczości.
Analiza poziomu przedsiębiorczości zobrazowała zróżnicowane występowanie podmiotów gospodarczych
w przestrzeni. Próbowano zauważyć prawidłowości: pomiędzy liczbą podmiotów gospodarczych
a poziomem wykluczenia społecznego oraz bezrobocia. Warto jednak zauważyć, iż o rozwoju
gospodarczym decyduje nie ilość podmiotów gospodarczych, ale ich konkurencyjność i potencjał.
Natomiast badany wskaźnik pozwolił określić te regiony gminy i miasta, które decydują się rozwijać
własną działalność gospodarczą, a co za tym idzie są bardziej przedsiębiorcze od pozostałych. W Jarocinie
najmniejszym nasyceniem przedsiębiorstw charakteryzuje się okręg Tysiąclecia/Kasztanowa. Ulica Św.
Ducha wchodząca w skład okręgu jest jednym z trzech miejsc w mieście najmocniej dotkniętych wysoką
liczbą pustostanów – opuszczone lokale handlowe. Najwięcej lokali do wynajęcia zaobserwować można
w centrum miasta, w okręgach Stare Miasto i Śródmieście.
Do osłabienia lokalnej przedsiębiorczości, widzianej w rotacji przedsięwzięć i zmniejszaniu się liczby nowo
powstających firm prywatnych oraz bardzo ograniczonej ofercie handlowej, przyczynia się nasilający
problem bezrobocia, a co za tym idzie migracja zarobkowa za granicę, w poszukiwaniu pracy, dotyczy to
szczególnie młodych.
Duża liczba pustostanów i lokali do wynajęcia wynika z faktu, że lokalnym przedsiębiorcom trudno
konkurować z sieciami i sklepami wielkopowierzchniowymi.
Mieszkańcy obszaru nie mają zasobów i możliwości dbania o własną przestrzeń. Jest to również wynik
zróżnicowania interesariuszy procesu rewitalizacji, z których część nie jest zainteresowana działaniem na
rzecz obszaru. Należą do nich: (1) właściciele kamienic mieszkający poza obszarem Starego Miasta, (2)
najemcy mieszkań i zamieszkujący lokale socjalne, (3) właściciele sklepów, (4) przechodnie. Skutkiem tego
jest duża liczba mieszkań do wynajęcia w obszarze rewitalizacji.

4.1.3. Analiza sfery środowiskowej.
Przy badaniu sfery środowiskowej posłużono się analizą wskaźnikową, polegającą na określeniu liczby
osób segregujących odpady do liczby osób nie segregujących odpady. Uzyskano w ten sposób pogląd na
sytuację dotyczącą segregacji odpadów. Ww. analiza zobrazowała, iż najmniej osób segreguje śmieci w
centrum miasta, tj. w Okręgu Stare Miasto i Okręgu Śródmieście.
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W wyniku przeprowadzonych badań społecznych wywnioskowano również, iż głównym powodem
zanieczyszczenia środowiska w obszarze rewitalizacji jest stosowanie przestarzałych systemów
ogrzewania. Co w efekcie prowadzi do zapylenia mieszkań i najbliższej okolicy. Zanieczyszczenie
środowiska potęgowane jest przez brak pieniędzy na opał i/lub brak świadomości ekologicznej
mieszkańców (ogrzewanie mieszkań poprzez spalanie odpadów z gospodarstw domowych, jak plastik,
gumy, skóry, tekstylia). Dodatkowo w najbliższym otoczeniu kamienic brakuje koszy i kontenerów na
śmieci. Zaśmiecenie jest potęgowane poprzez rozrzucanie nieczystości (butelek, puszek, niedopałków)
przez spożywających alkohol i przechodzących przez centrum do innych części Jarocina.

4.1.4. Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej.
W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących sfery przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy wskazywali
głównie na problemy dotyczące niewystarczających rozwiązań komunikacyjnych, do których
w szczególności należą:
–

duże natężenie ruchu komunikacyjnego na przebiegającej przez miasto S11 i innych głównych
ulicach (np. Poznańska, Wrocławska, Niepodległości, Św. Ducha), co w rezultacie powoduje
pękanie budynków. Duże natężenie ruchu często prowadzi do powstawania problemów
ekologicznych, jak zanieczyszczenie środowiska i przekraczające normy natężenie hałasu (pył i
hałas uniemożliwiający wietrzenie mieszkań, codzienne rozmowy z sąsiadami na zewnątrz,
słuchanie radia i telewizji),

–

problemy z parkowaniem, brak parkingów buforowych, szczególnie bezpłatnych dla mieszkańców
Starego Miasta, rozjeżdżanie chodników, zmniejszanie przestrzeni dla pieszych, brak progów
spowalniających na drogach,

–

zły stan nawierzchni dróg i chodników oraz ich niedostosowanie do poruszania się osób
niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z małymi dziećmi,

–

niedostosowanie do potrzeb mieszkańców sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych (długi
czas oczekiwania na przejście, mała liczba przejść, brak oświetlenia przy przejściach,
niewystarczający czas przejścia dla matekz dziećmi, osób starszych, niepełnosprawnych),

–

brak ścieżek rowerowych, trudności w przemieszczaniu się pieszych i rowerzystów, brak stojaków
na rowery,

–

brak przejścia z centrum do parku,

–

hałas dobiegający z ulicy o tak dużym natężeniu, że utrudnia swobodną rozmowę mimo
zamkniętych okien, np. ul. Poznańska, Wrocławska, Niepodległości, Św. Ducha,
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–

odizolowanie okręgu Przemysłowego od miasta, co spowodowane jest brakiem bezpośredniego
połączenia z centrum miasta, niewystarczająca liczba przejść dla pieszych, brak połączeń
komunikacyjnych z pobliskimi terenami leśnymi,

–

duże natężenie ruchu i mała liczba progów spowalniających, szczególnie na al. Niepodległości
parkowanie pojazdów na chodnikach,

–

brak ławek na odcinku ul. Moniuszki – cmentarz oraz od al. Niepodległości do przystanku PKS,
dających możliwość odpoczynku osobom starszym (bardzo długi odcinek, którego przejście
sprawia seniorom wiele trudności, często przysiadają na murkach od ogrodzeń, żeby odpocząć),

–

brak przystanku autobusowego na ulicy Przemysłowej,

–

niewystarczająca liczba miejsc rekreacji dla dzieci, brak miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży
i seniorów,

–

degradacja urządzeń zabawowych, brak urządzeń przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych,
np. huśtawek, place zabaw w ramach ochrony przed wandalizmem powinny być zamykane na
noc,

–

braku otwartych miejsc spędzania czasu sprzyjających integracji rodziny (bez dostępu
do alkoholu), jak bezpłatne przedsięwzięcia muzyczne, teatralne itp.,

–

zły stan architektury sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego w parku tj. małej architektury, ławek,
podcieni, nasadzeń,

–

brak właściwego oświetlenia (np. ulica Nowa, Dąbrowskiego), co stanowi szczególny problem w
okresie od jesieni do wiosny, kiedy ze względu na krótkie dni późnym popołudniem, wieczorem
konieczne jest spacerowanie nieoświetlonymi ulicami,

–

chaos przestrzenny, który wynika z nagromadzenia reklam i tablic informacyjnych. Jest on
wynikiem samowoli reklamowych i braku ujednoliconych wzorców informowania
i reklamowania. Reklamy i tablice przysłaniające budynki, szyldy różnorodne formą
i kolorystyką, pozbawiają przestrzeń ładu, męcząc przechodniów.

Dokonano również analizy dostępności sieci wodno-kanalizacyjnej, z której wywnioskowano, że
znajdująca się na terenie miasta Jarocin sieć kanalizacyjna wybudowana została głównie przed 1989r. Na
wsiach sytuacja kształtuje się inaczej, w większości sieć kanalizacyjna wybudowana została po roku 1989,
co świadczy o stosunkowo nowych inwestycjach, które miały miejsce na obszarach wiejskich gminy.

61

4.1.5. Analiza sfery technicznej.
Stan techniczny budynków
Zły stan techniczny budynków objawia się głównie poprzez odpadające tynki, zniszczone elewacje, brak
termoizolacji. Budynki potrzebują remontów dachów i klatek schodowych. Kamienice są ogrzewane
węglem. Na większości podwórek występują problemy z zaburzeniem funkcjonalności przestrzeni. W
kamienicach podwórka są małe, mocno zdegradowane, zaniedbane, często zastawione przez samochody i
kubły na śmieci. Mieszkańcy wskazują na trudności w składowaniu opału i paleniu w piecach w
mieszkaniach seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek. Mieszkania te wyposażone są w
przestarzałe systemy grzewcze, co prowadzi do problemów ekologicznych (zapylenie, zanieczyszczenie
chemiczne powietrza w wyniku palenia odpadów gospodarczych).
Niski standard życia mieszkańców
Związany jest z degradacją tkanki miejskiej i zasobu mieszkaniowego gminy (mieszkań socjalnych),
zagrożeniem zaprószenia ognia, podpaleniami i zagrożeniem epidemiologicznym w wyniku zbieractwa i
gromadzenia odpadów przez wykluczonych społecznie.
Powierzchnia obszaru objęta ochroną konserwatorską
Analiza lokalizacji powierzchni chronionej konserwatorsko na terenie gminy wykazała, iż największy udział
zabytków występuje na terenie okręgu IX, czyli miasta Jarocin. Na terenach leżących w pozostałych
okręgach udział zabytków jest znikomy.
W Jarocinie największy udział powierzchni chronionej występuje w okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa (38 %),
co związane jest z występowaniem w tej części byłego folwarku Bogusław oraz zabytkowego Parku
Miejskiego, założonego w latach 40 XIX w. wg projektu znanego, europejskiego projektanta parków
krajobrazowych Petera Josepha Lenné. Na terenie parku znajduje się: pałac, wzniesiony w latach 18361856 według planów architekta Fryderyka Augusta Stülera, ruiny gotyckiego kościoła p.w. św. Ducha oraz
średniowieczna siedziba rycerska Skarbczyk, dom ogrodnika i portiera, wzniesiony w końcu XIX w oraz
budynki gospodarcze z 1910r. Ochrona konserwatorska w dużej mierze dotyczy również obszaru Starego
Miasta, co wynika z charakteru zabytkowego centrum, uwarunkowanego historyczną tkanką miejską.
Zauważalny jest również duży udział zabytków w okręgu Śródmieście.

4.2. Analiza lokalnych potencjałów.
Analiza lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru rewitalizacji w myśl ustawy, stanowi
niezbędny element pogłębionej diagnozy zjawisk problemowych. Lokalne potencjały to zasoby, które
można i trzeba wykorzystać w celu zapobiegania powstawaniu negatywnych zjawisk lub ich eliminacji,
to szanse i możliwości, które mogą wspierać proces rewitalizacji.
Lokalne potencjały obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin podzielono ze względu na sfery występowania na
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe oraz techniczne.
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4.2.1. Potencjały w sferze społecznej.
4.2.1.1. Kapitał kulturowy i duża liczba instytucji kultury zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji.

W obszarze rewitalizacji zlokalizowane są najważniejsze instytucje kultury w mieście. Choć stanowią duży
potencjał obszaru i dotychczas pełniły ważne funkcje dla mieszkańców, kluczowe jest podjęcie działań,
które podniosą poziom świadczenia usług, rozszerzą ofertę oraz zwiększą swoją dostępność dla
mieszkańców. Instytucje kultury mogą być nośnikiem działań animacyjnych w zakresie edukacji
kulturalnej, mogą przyczyniać się także do integracji i ożywienia społecznego.
Poniżej po krótce przedstawiono najważniejsze instytucje kultury, znajdujące się na obszarze rewitalizacji:
Muzeum Regionalne w Jarocinie.
Siedzibą muzeum jest ratusz, który znajduje się na rynku w Jarocinie (w samy centrum okręgu Stare
Miasto). Działalność muzeum prowadzona jest również w pomieszczeniach Skarbczyka (okręg
Tysiąclecia/Kasztanowa) oraz w Spichlerzu Polskiego Rocka (okręg Śródmieście). Muzeum istnieje od
ponad 50 lat. Myśl zorganizowania placówki muzealnej zrodziła się w okresie obchodów jubileuszu 700lecia miasta. Z inicjatywy społecznej przygotowana została rocznicowa wystawa 700-lecie miasta Jarocina
1257 – 1957. Znaczna część zgromadzonych z tej okazji obiektów stała się zalążkiem zbiorów późniejszego
muzeum. Jednym z najważniejszych celów realizowanych przez muzeum jest powiększanie zasobu
muzealnego. Muzeum jest jednym z najważniejszych ośrodków wiedzy o regionie, posiada także
bibliotekę, której zasób związany jest tematycznie z kierunkami działalności placówki. Zbiory biblioteczne
obejmują książki, czasopismo oraz regionalne druki.
Ważną formą udostępniania zbiorów i wyników prac badawczych są organizowane przez Muzeum
wystawy. W ratuszu czynna jest ekspozycja stała zatytułowana „Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej”, która
przypomina najważniejsze wydarzenia z historii miasta i regionu oraz prezentuje lokalną kulturę ludową.
Organizowane są również wystawy czasowe, poświęcone różnej tematyce, w których w większości
towarzyszą wernisaże. Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną- placówka posiada w swej
ofercie 16 tematów lekcji muzealnych, skorelowanych z programem nauczania historii, języka polskiego
i plastyki, dostosowane do wszystkich grup wiekowych.
Od 2010 r. muzeum organizuje Noc Muzeów. Co roku tematyka dotyczy czegoś innego. W tym
szczególnym czasie przygotowywane są dla zwiedzających różnorakie atrakcje.
Muzeum prowadzi także działalność wydawniczą. Do wielu wystaw czasowych organizowanych przez
muzeum wydawane są informatory oraz katalogi.
Muzeum dużą wagę przywiązuje także do upowszechniania wśród mieszkańców Jarocina wiedzy
historycznej i rozwijania zainteresowania dziejami regionu. Sprawdzoną formą popularyzacji tych
zagadnień są promocje nowowydanych publikacji regionalnych i spotkania z ich autorami oraz
organizowanie historycznych prelekcji.
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Muzeum współpracuje z samorządami, instytucjami kultury, trzecim sektorem oraz innymi grupami
nieformalnymi. Efektem tej współpracy jest partnerstwo Muzeum w wielorakich projektach
i zadaniach.
Spichlerz Polskiego Rocka.
To stała ekspozycja muzealna poświęcona historii muzyki rockowej, ze szczególnym uwzględnieniem
jarocińskich festiwali. Otwarta została 17 lipca 2014 r. w budynku dawnego spichlerza zbożowego
z przełomu XVIII i XIX wieku. Adaptacja trzykondygnacyjnego magazynu zbożowego na potrzeby nowej
placówki rozpoczęła się w 2010 r. Na II piętrach, zajmujących łącznie ok. 600 m2, zlokalizowana została
nowoczesna wystawa multimedialna. Parter zajmuje Klubokawiarnia, w której organizowane są liczne
koncerty, spotkania autorskie, prelekcje, pokazy filmów, debat oraz innych wydarzeń kulturalnoedukacyjnych.
W Spichlerzu organizowane są liczne występy muzyczne różnych zespołów i wokalistów. Bardzo często
poprzedzane spotkaniami i wywiadami z artystami. Odbywają się również spotkania autorskie, wernisaże,
warsztaty i wystawy fotograficzne.
Oprócz zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, Muzeum proponuje także różnorodne lekcje
muzealne oraz warsztaty edukacyjne, skierowane w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Galeria Skarbczyk.
Skarbczyk to jedna z najstarszych budowli w mieście. Niegdyś siedziba właścicieli Jarocina, później rodowy
skarbiec Radolińskich, dziś pełni rolę galerii miejskiej prowadzonej przez Muzeum Regionalne.
W klimatycznych wnętrzach budynku organizowane są wystawy czasowe prezentujące dorobek
artystyczny twórców pochodzących z regionu jarocińskiego, a także innych zakątków Polski. W tym
wyjątkowym miejscu mieszkańcy i turyści mają okazję obejrzeć prace artystów uznanych, ale również
takich, dla których prezentacja w Skarbczyku jest debiutem wystawienniczym. Skarbczyk jest też miejscem
spotkań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, a także miejscem realizacji różnorodnych
projektów, warsztatów, prelekcji i wykładów. Część sal dostosowano na potrzeby zajęć edukacyjnych.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.
Biblioteka jest instytucją kultury zaspokającą potrzeby czytelnicze i kulturalne mieszkańców Gminy
Jarocin. Główna siedziba Biblioteki znajduję się w Pałacu Radolińskich w Parku Miejskim w Jarocinie (okręg
Tysiąclecia/Kasztanowa), tutaj znajduje się także Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Trzy spośród pięciu filii na
terenie miasta Jarocin znajdują się na obszarze rewitalizacji. Są to: Filia nr 1 "Pod Ratuszem" znajdująca się
w centrum miasta (okręg Stare Miasto), Filia nr 4 - Szpital, mieszcząca się w budynku szpitala (okręg
Śródmieście) oraz Filia nr 5 - JOK, mieszcząca się w budynku Jarocińskiego Ośrodka Kultury (okręg
Kościuszki). Aż pięć filii biblioteki znajduje się na terenie największych wsi w Gminie Jarocin.
Oprócz tradycyjnych zbiorów jakimi są książki, biblioteka w swoich zasobach oferuje również audiobooki
(biblioteka główna) oraz gry planszowe (oddział dla dzieci). Ofertę uzupełniają gazety codzienne
i czasopisma.
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Biblioteka prowadzi szereg wydarzeń i działań związanych z książką i promocją czytelnictwa.
Organizowane są liczne spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i dorosłych, regionalistami
i ciekawymi ludźmi. W ramach promocji czytelnictwa odbywają się cyklicznie głośne czytania
w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Organizowane są także liczne konkursy związane z książką,
noce w bibliotece oraz dyskusyjne Kluby Książki.
W ramach wydarzeń i działań o charakterze edukacyjnym odbywają się: lekcje i zajęcia biblioteczne,
zajęcia na temat regionu, zajęcia i kursy komputerowe, kluby, warsztaty, różnorakie akcje i projekty.
Jarociński Ośrodek Kultury.
Jest filią nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Budynek znajduje się w centrum Jarocina,
w okręgu Kościuszki. Budynek składa się z części parterowej, którą zajmuje sala widowiskowa oraz części
piętrowej. Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych ( m.in. podjazdy, drzwi, toalety).
Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do prowadzenia różnych zajęć. Filia nr 5 JOK Jarocin w swoim
wyposażeniu dysponuje: salą widowiskową na 400 osób, salą baletową, salą komputerową z 8
stanowiskami, salą plastyczną, salą prób dla zespołów, salą prób dla wokalistów, dwoma salami spotkań
na 30-50 osób, kuchnią z pełnym wyposażeniem.
JOK dostępny jest do każdej grupy wiekowej. Długie godziny otwarcia placówki (8.00 – 21.30 , soboty 8.00
– 14.00) przyczyniają się do tego, że miejsce to stało się „drugim domem” większości seniorów
i dzieci.
Działa w nim m.in. Młodzieżowy Niepubliczny Dom Kultury „Olimp”. W ramach jego działalności odbywają
się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy i animatorzy kultury.
W ramach Klubu prowadzone są zajęcia: kulinarne, szachowe, wokalne, z rytmiki, matematyczne,
z kodowania-programowania, plastyczne, wokalne, teatralne. Prowadzone są tu również różnorodne
zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne. Sale wynajmowane są m.in. na zajęcia taneczne, Jogę,
Tai chi. W ramach działalności Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w JOK prowadzone są zajęcia
z języków obcych (m.in. angielskiego, niemieckiego czy francuskiego).
JOK jest miejscem, gdzie działa i ma swoją siedzibę kilkanaście stowarzyszeń i innych podmiotów
zewnętrznych m.in. Organizacja Zakładowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Jarocinie, Polski
Związek Wędkarski koło Jarocin, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jarocinie, Jarociński Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Klub SP3PJA Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej, Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jarocinie, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
Związek Harcerstwa Polskiego, Jarocińskie Stowarzyszenie „Cooltura” Stowarzyszenie Szerokim Torem.
W Jarocińskim Ośrodku Kultury działa również Dzienny Dom „Senior WIGOR”. Jarocińscy seniorzy biorą
udział w różnych rodzajach aktywności. Prowadzone są zajęcia: kulinarne, zdrowy senior, zadbany senior,
język angielski, gimnastyka, malarstwo, komputery, ogrodnictwo, zajęcia teatralne, tenis, rękodzieło,
pielęgniarka, taniec, nordic-walking, kręgle, basen, samoobrona, turystyka oraz cykl spotkań: „Ciekawe
miejsca, ciekawi ludzie”.
Kino „Echo” im. P. Łazarkiewicza.
Znajduje się okręgu Stare Miasto. Działa od 1929r. W roku 2008 kino przeszło gruntowny remont. Od
2009r. nosi imię Piotra Łazarkiewicza. Jest czynne codziennie. Kino prowadzi Stowarzyszenie Jarocin XXI,
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które organizuje: Akademię Filmową im. Piotra Łazarkiewicza - całoroczne zajęcia z wiedzy o filmie,
czwartkowe seanse prezentujące filmy, które nie mieszczą się w regularnym repertuarze kina (kino
ambitne, filmy starsze), spotkania z reżyserami i twórcami filmu oraz Letnie Warsztaty Filmowe.
Muzeum Parowozownia Jarocin.
Znajduje się w okręgu Przemysłowym. Zgromadzona kolekcja taboru liczy 19 sztuk: lokomotywy
spalinowe, parowóz, wagony towarowe i osobowe, kolekcja nadal się powiększa. Codziennie można
oglądać ekspozycję zewnętrzną, natomiast na zwiedzanie ekspozycji wewnętrznej należy się umówić
z przewodnikiem.
Oferta wymienionych powyżej instytucji kultury jest skierowana do odbiorcy z całego obszaru
rewitalizacji, miasta, jak i subregionu.

4.2.1.2. Duża liczba organizacji pozarządowych.
Na obszarze rewitalizacji działa i ma swoją siedzibę wiele organizacji pozarządowych.
Organizacje stanowią wartościowy potencjał, który w znaczącym stopniu przyczynia się do budowania
społeczeństwa obywatelskiego.
Poniżej znajdują się wyszczególnione organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę na obszarze
rewitalizacji:
– Fundacja 750-lecia Jarocin.
– PUKS Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy „Św. Marcin”.
– Stowarzyszenie JAROCIN XXI.
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego.
– Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej.
– Stowarzyszenie Muzyczne Canticum Gaudium.
– Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne.
– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wimbledon.
– Polski Związek Głuchych Zarząd Koła Jarocin.
– Stowarzyszenie „Osiedle”.
– Stowarzyszenie Jarocin-Veldhoven.
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie.
– Fundacja Ogród Marzeń.
– Jarociński Klub Rajdowy.
– Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin.
– Jarociński Klub Sportowy „PIRANIA”.
– Jarociński Klub Wędkarstwa „JAR-FISH”.
– Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Klub Przyjaciół Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Jarocinie.
– Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin.
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Polskie Towarzystwo Historyczne.
Stowarzyszenie „Wspólna praca - równe prawa”.
Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek.
Stowarzyszenie Polska - Francja - Europa w Jarocinie.
Stowarzyszenie Młodych Artystów „Pro Arte”.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Integracja z Piątką”.
Aeroklub Jarocin.
Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy w Jarocinie.
Jarocińskie Stowarzyszenie Cooltura.
Oddział Jarociński Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex w Krotoszynie z siedzibą w Jarocinie.
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Trucht wspólny dom”.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum.
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS.
Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne.
Cech rzemiosł różnych.
Klub górski GRULE.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Jarocinie.
Stowarzyszenie Edukacyjne „Rozśpiewane drzewa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie.
Stowarzyszenie Jarocin – Schluchtern w Jarocinie.
Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego.
Stowarzyszenie Oświatowe „Jedynka” w Jarocinie.

4.2.1.3. Potencjał instytucjonalny.
Rolą instytucji publicznych jest zaspokajanie potrzeb obywateli. W badaniach sondażowych większość
respondentów wyraziła pozytywną ocenę działania instytucji. Obywatele mają poczucie, że „wszędzie jest
blisko”, co sugeruje wniosek, że mają łatwy dostęp do instytucji publicznych. Warto wykorzystać
potencjały, jaki niosą ze sobą instytucje oraz zwiększyć skuteczność obsługi instytucjonalnej wybranych
kategorii osób. Wówczas jeszcze w większym stopniu możliwe będzie oddziaływanie
na skuteczną realizacje celów zawartych w GPR.
Z tym zagadnieniem pośrednio wiąże się kwestia komunikacji. Tutaj też dominują oceny pozytywne.
Mieszkańcy twierdzą, że Jarocin jest dobrze skomunikowany - wymieniają punkty w mieście i poza
miastem, do których regularnie, bez trudu docierają. W wypowiedziach na ten temat często ujawnia się
inny ważny atut miasta – niewielka powierzchnia i niewielkie odległości między ważnymi miejscami. Poza
komunikacją autokarową, w grę wchodzi komunikacja rowerowa i piesza.
Na instytucje publiczne, a tym bardziej na komunikację w Jarocinie możemy więc patrzeć w kategoriach
potencjału. W świetle danych dotyczących innych aspektów życia w mieście, należy postawić pytanie
o możliwość wykorzystania tego potencjału do przeprowadzenia oczekiwanych zmian. Wydaje się, iż
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dobrym tropem jest próba koordynacji działań różnorodnych instytucji zajmujących się tymi samymi
klientami lub problemami (np. instytucje edukacyjne, pomoc społeczna i urząd pracy). Dobrą okazją
do wykorzystania i zarazem wzmocnienia tego potencjału może być współpraca w ramach Komitetu
Rewitalizacji.

4.2.1.4. Potencjał społeczny.
Potencjał społeczny jest tutaj rozumiany w dwojaki sposób. Po pierwsze, interesuje nas jakim potencjałem
dysponują mieszkańcy, na jakie wsparcie mogą liczyć, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji i będą
potrzebowali pomocy. Po drugie, zastanawiamy się nad potencjałem społeczności - w rozumieniu całości.
Czy więzi społeczne mogą przyczynić się do skutecznego rozwiązywania wspólnych problemów? Czy mogą
być użyte jako „dźwignia” rozwoju? Jeśli tak, to w jaki sposób to się może dokonać?
Należy zacząć od wymiaru indywidualnego. W świetle badań sondażowych możemy stwierdzić, że sytuacja
nie jest jednoznaczna. Możemy bowiem uznać, że niemal jedna trzecia mieszkańców czuje się w pewnym
stopniu wyizolowana. Posługując się językiem socjologii, można rzec, że mają one bardzo niski,
pozarodzinny kapitał społeczny. Należy mieć nadzieję, że rodzinny kapitał społeczny, którego nie
badaliśmy, jest znacznie silniejszy i rekompensuje stwierdzone wyżej deficyty.
Do oceny potencjału ważnego z punktu widzenia całej społeczności, wybrano kilka wskaźników.
Pierwszym z nich było świadczenie pomocy nieodpłatnie w ciągu ostatniego roku, poza środowiskiem
rodzinnym. Pytano również o więzi sąsiedzkie. Okazuje się, że w ciągu ostatnich tygodni czas wolny
z sąsiadami, spędzał wysoki odsetek mieszkańców. Podobnie sytuacja miała miejsce w przypadku
kontaktowania się z sąsiadami w sprawie remontów, napraw, wspólnego rozwiązywania problemów.
Ciekawe jest to, że odsetek tych, którzy kontaktowali się z sąsiadami w związku z udziałem
w zebraniu mieszkańców bloku, osiedla, członków wspólnoty, spółdzielni jest niższy. To może świadczyć
o dominacji wśród sąsiadów relacji nieformalnych i akcji organizowanych raczej oddolnie niż odgórnie.
Pełna ocena więzi sąsiedzkich, jako potencjału społecznego w badaniach jakościowych określiła relacje
między sąsiadami jako bardzo bliskie, niemal rodzinne.
Opisany potencjał społeczny można uznać w pewnym stopniu za „rokujący na przyszłość”. Sąsiedzi
utrzymują ze sobą poprawne kontakty, ale rzadko wykorzystują je do wspólnych działań. Przedsięwzięcia
organizowane w ramach rewitalizacji mogą przyczynić się do pobudzenia i wykorzystania tego potencjału.
Jednym z przykładów może być konkurs na poprawę i odnowienie a potem utrzymanie podwórek
w dobrym stanie.

4.2.1.5. Potencjał obywatelski.
W odróżnieniu od potencjału społecznego, potencjał obywatelski ma bardziej sformalizowany charakter.
Poszukując wskaźników jego obecności, koncentrujemy uwagę na organizacjach formalnych. W świetle
danych sondażowych tylko 19,8% jarocinian należy do jakiegoś stowarzyszenia, fundacji, partii, komitetu,
związku lub koła. Jeśli uzyskany wynik potraktujemy jako wskaźnik, to aktywność obywatelską można
ocenić jako niską. O tę kwestię pytano również w wywiadach pogłębionych. Wiele osób deklarowało
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zainteresowanie tym co się dzieje w mieście, ale to zainteresowanie przejawia się głównie czytaniem
prasy, informacji w intrenecie oraz w innych mediach. Bezpośrednie, aktywne i trwałe zaangażowanie
obywatelskie deklarują nieliczne jednostki. Mieszkańcy mają też trudności we wskazaniu liderów
społeczności lokalnej.
Potencjał obywatelski można ocenić jako niewielki. Natomiast impulsy, które będą stymulowane
w realizacji programu rewitalizacji będą dobrą okazją do mobilizacji i zaangażowania obywatelskiego.
Potencjał opisany powyżej można określić jako „uśpiony” i bardzo ważny z punktu widzenia realizacji
celów rewitalizacji. Z jednej strony, trzeba zainteresować udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach
przedstawicieli działających w mieście organizacji społecznych. Z drugiej, przeprowadzić próbę
zmobilizowania osób, które nie są nigdzie zrzeszone. Najlepszym sposobem jest powierzenie obywatelom
odpowiedzialności za niewielkie ale ważne zadania, dzięki którym będą mogli przyczynić się do poprawy
jakości własnego życia i życia innych mieszkańców.
Poważną barierą do przezwyciężenia będą roszczeniowe postawy części mieszkańców, którzy uznają,
iż nie ma potrzeby włączania się we wspólne przedsięwzięcia. Podsumowując, można stwierdzić,
że potencjał obywatelski wymaga wzmocnienia. Proces rewitalizacji może być do tego dobrą okazją.

4.2.1.6. Potencjał kulturalno-edukacyjny.
Zasoby kulturowe „stolicy polskiego rocka” są jej istotnym potencjałem. Potencjał kulturalno-edukacyjny
wyróżnia bowiem Jarocin w skali kraju. Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają możliwość korzystania
z instytucji kultury. Aby to zbadać, pytano mieszkańców między innymi o korzystanie z instytucji kultury.
Podobnie jest w przypadku oceny oferty spędzania wolnego czasu (10% ocen bardzo negatywnych).
W wywiadach indywidualnych mieszkańcy bardzo dobrze oceniali funkcjonowanie kina, Spichlerza,
a także dostęp do kawiarni, klubów, siłowni, organizowanie ciekawych imprez. Mankamentem w tej
kwestii jest fakt, iż oferta nie obejmuje działań nakierunkowanych na różne grupy społeczne.
Walory kulturowe miasta wpływają na jego rozpoznawalność związaną z festiwalami rockowymi. Jest to
niewątpliwie istotny element potencjału miasta. W badaniach sondażowych poproszono respondentów
o wskazanie obiektów, które poleciliby do obejrzenia turystom. Najwięcej wskazań uzyskał Pałac
Radolińskich i powiązany z nim kompleks parkowo-pałacowy. Na drugim miejscu klasował się Spichlerz
Polskiego Rocka, natomiast na trzecim kościół pw. św. Marcina. Wysokie noty uzyskało także Muzeum
Regionalne oraz obiekty sportowe, takie jak Aquapark, stadion i siłowania.

4.2.2. Potencjały w sferze gospodarczej.
Uczestnictwo mieszkańców w życiu gospodarczym można określić, jako pełnienie roli pracodawcy/
pracobiorcy lub roli konsumenta. Jarocinianie negatywnie oceniają lokalny rynek pracy. Najważniejszym
kryterium tej oceny jest możliwość zdobycia pracy. Sytuację gospodarczą można więc zdecydowanie
bardziej uznać za wyzwanie, niż potencjał. Dlatego każda możliwość tworzenia nowych miejsc pracy
powinna być dobrze wykorzystana. Taką szansę stwarzają, na przykład, planowane inwestycje
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w podobszarze Przemysłowym. Działania rewitalizacyjne nastawione będą na polepszenie rynku pracy.
Mimo, iż sytuacja na nim nie należy do najlepszych, to jednak można znaleźć wiele czynników, które
realizowane w ramach procesu rewitalizacji przyczynią się do polepszenia sytuacji na rynku pracy. Warto
tutaj wspomnieć chociażby o terenach inwestycyjnych, wykształceniu mieszkańców czy też
umiejętnościach poszczególnych osób.
Dodajmy, że konfrontacja tych danych z danymi dotyczącymi dostępności towarów i możliwości
dokonywania wszystkich zakupów pokazuje Jarocin jako miasto, w którym można wydawać pieniądze, ale
trudno je tutaj zarobić. To musi powodować frustrację społeczeństwa.

4.2.3. Potencjały w sferze środowiskowej.
Potencjał środowiskowy wynika głównie z ilości terenów zieleni w mieście. Zieleń, kwiaty w mieście, ładny
i duży park są ważnymi atutami, stwarzają szansę na relaks, bez opuszczania miasta. Paradoks
przeprowadzonych badań pogłębionych polega na tym, że kiedy podczas spacerów badawczych, pytano
o kwestie przyrody, wskazywano, że jest ona istotnym walorem ale jednocześnie podawano, że istnieje
potrzeba poszerzenia terenów zieleni i spowodowania, że będą łatwiej dostępne. Zagospodarowanie
terenów zieleni oraz podniesienie ich standardów wpłynie na stworzenie systemu zieleni miejskiej
w Jarocinie, który zapewni mieszkańcom miejsce wypoczynku, ale także podniesie wartości przyrodnicze
miasta. Szansą dla Jarocina jest także rosnąca świadomość mieszkańców, którzy inwestują w odnawialne
źródła energii.
Podsumowując, potencjał w tej strefie jest związany przede wszystkim ze stworzeniem spójnej przestrzeni
przyrodniczej, która wpłynie na warunki środowiskowe w mieście oraz zachęci mieszkańców do spotkań i
spędzania wolnego czasu na tym terenie.
Na obszarze rewitalizacji w granicach okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa znajduje się Park Miejski, który jest
ważnym miejscem dla wszystkich mieszkańców. Zarówno osoby zamieszkujące okręg
Tysiąclecia/Kasztanowa, jak i przedstawiciele pozostałych części miasta zdecydowanie popierają działania
na rzecz jego rewaloryzacji i wykorzystania jego potencjału.
Oddanie Parku Miejskiego mieszkańcom i rozwiązanie jego problemów (postrzeganie jako miejsce
niebezpiecznej) będzie możliwe poprzez wprowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych przekształceń
pozwalających na przywrócenie funkcji kulturalnych oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla
mieszkańców okręgu Tysiąclecia/Kasztanowa oraz całego miasta, jak i gminy.

4.2.4. Potencjały w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.
Potencjał związany ze sferą przestrzenno-funkcjonalną odnosi się m.in. do możliwość wykorzystania
poszczególnych części obszaru rewitalizacji pod funkcje, które są im przypisane w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar rewitalizacji posiada w swoich granicach tereny
o różnych zagospodarowaniu i różnych funkcjach. Umiejętne wpisanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
w różne części obszaru rewitalizacji pozwoli nie tylko w sposób wzorcowy przeprowadzić proces
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rewitalizacji, ale także wprowadzić ład przestrzenny na terenie miasta oraz podkreślić charakter
poszczególnych części Jarocina. Odnosi się to do reprezentatywnej części Starego Miasta, terenów
inwestycyjnych w części przemysłowej, terenów zieleni, wykorzystania potencjału terenów
identyfikowalnych z Jarocinem.

4.2.5. Potencjały w sferze technicznej.
Potencjał w sferze technicznej można odnieść do obiektów, które z punktu widzenia tradycji, historii
Jarocina są bardzo ważnym elementem przestrzeni. Ich charakter oraz specyfika stanowić mogą potencjał,
który zbuduje tożsamość miejsca i zrealizuje cele zawarte w GPR. Warto, aby w te miejsca tchnąć nowego
ducha. Działanie takie będzie stanowić źródło inspiracji oraz wyznacznik kultury regionu. Zabytki są
wyrazistymi, niezwykłymi, łatwo identyfikowanymi miejscami, które wpływają na mieszkańców, dlatego
rewitalizacja może doprowadzić do zjawiska określanego mianem „ duch miejsca”.
Wśród najważniejszych zabytków obszaru rewitalizacji można wymienić :
- Ratusz
Zdjęcie 1.

Fot. Ł. Witczak

- Kościół pw. Św. Marcina
Zdjęcie 2.
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Fot. Ł. Witczak

- Plebania w zespole kościoła p.w. św. Marcina
Zdjęcie 3.

Fot. Ł. Witczak

- Ruiny kościoła szpitalnego pw. św. Ducha
Zdjęcie 4.
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Fot. Ł. Witczak

- Kościół ewangelicki, ob. rzymskokat. par. pw. św. Jerzego w zespole kościoła ewangelickiego, ob.
rzymskokat. par. pw. św. Jerzego
Zdjęcie 5.
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Fot. Ł. Witczak

- Cmentarz ewangelicki w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 6.

Fot. Ł. Witczak

- Kaplica w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 7.

Fot. Ł. Witczak
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- Brama główna w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 8.

Fot. Ł. Witczak

- Brama boczna w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 9.

Fot. Ł. Witczak
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- Dom grabarza w zespole domu grabarza w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 10.

Fot. Ł. Witczak

- Budynek gospodarczy w zespole domu grabarza w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 11.

Fot. Ł. Witczak
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- Ogrodzenie w zespole cmentarza ewangelickiego
Zdjęcie 12.

Fot. Ł. Witczak

- Przytułek, tzw. Dom św. Józefa, obecnie dom - ul. Św. Ducha 20
Zdjęcie 13.

Fot. Ł. Witczak
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- Dworzec kolejowy w zespole dworca kolejowego
Zdjęcie 14.

Fot. Ł. Witczak

- Hotel „Pod Złotą Kulą”, p. „POLONIA”, bank w zespole hotelu „POD ZŁOTĄ KULĄ”, p. „POLONIA”,
obecnie bank
Zdjęcie 15.

Fot. Ł. Witczak
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- Pałac Radolińskich
Zdjęcie 16.

Fot. Ł. Witczak

- Skarbczyk
Zdjęcie 17.

Fot. Ł. Witczak
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- Spichlerz Dworski, obecnie mieście się tam Spichlerz Polskiego Rocka
Zdjęcie 18.

Fot. Ł. Witczak

- Park w zespole pałacowym pałacu Radolińskich
Zdjęcie 19.

Fot. Ł. Witczak
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- Dom – ul. Świętego Ducha 24
Zdjęcie 20.

Fot. Ł. Witczak

- Dom - ul. gen. J. Hallera 12
Zdjęcie 21.

Fot. Ł. Witczak
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- Dom – ul. Rynek 3
Zdjęcie 22.

Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Rynek 5
Zdjęcie 23.

Fot. Ł. Witczak

82

- Dom – ul. Rynek 6
Zdjęcie 24.

Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Rynek 8
Zdjęcie 25.
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Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Rynek 9
Zdjęcie 26.

Fot. Ł. Witczak
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- Dom z oficynami – ul. Rynek 12
Zdjęcie 27.

Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Rynek 13
Zdjęcie 28.

Fot. Ł. Witczak
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- Dom – ul. Rynek 15
Zdjęcie 29.

Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Rynek 20
Zdjęcie 30.
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Fot. Ł. Witczak

- Dom – ul. Śródmiejska 6
Zdjęcie 31.

Fot. Ł. Witczak

Specyfika potencjałów w poszczególnych okręgach
Poniżej przedstawiono wnioski odnoszące się do poszczególnych obszarów. Wynikową są przede
wszystkim ustalenia wypracowane podczas warsztatów eksperckich
W okręgu „Przemysłowym” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne funkcje:
1) Instytucje działające na tym obszarze: szkoły, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowy Urząd
Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Jarocińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Centrum Terapii Uzależnień,
2) Zmiana funkcji obszaru z przemysłowych na usługowe – właściwy kierunek zmian (hotele,
restauracje, sala nagrań, planowana jest budowa domu starości),
3) Szansa pozytywnego oddziaływania terenu na sąsiednie obszary,
4) Wolne tereny stwarzające możliwości inwestycji,
5) Tworzone muzeum w Parowozowni,
6) Sąsiedztwo terenów leśnych.
W okręgu „Stare Miasto” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne funkcje:
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1) Podmioty kulturalne działające w podobszarze: Kino, Muzeum, Biblioteka (Stare Miasto), Spichlerz
(znajduje się w Śródmieściu, ale bardzo blisko Starówki),
2) Wartości historyczne i architektoniczne Rynku. Uczestnicy warsztatów zauważyli, że mieszkanie na
Rynku kiedyś było czymś podnoszącym prestiż. Rewitalizacja mogłaby przyczynić się do nowego,
ale nawiązującego do tradycji spojrzenia na „serce miasta”,
3) Podmioty gospodarcze, lokale gastronomiczne powstające w tym obszarze,
4) Pojawiające się podmioty związane z funkcją hotelarską i mieszkalną,
5) Dostępna otwarta przestrzeń, którą można estetycznie zagospodarować, udostępnić, jako miejsce
dla spędzania czasu wolnego i rekreacji (imprezy, wystawy itp.),
6) Wolna przestrzeń między ulicą Poznańską a Targową – teren prywatny, niezabudowany, obecnie
zieleń,
7) Strefa przy sklepie zoologicznym – pusta przestrzeń możliwa do zaaranżowania dla dzieci. Dzieci
lubią tam przebywać. Z zainteresowaniem odwiedzają zwierzaki w sklepie,
8) Hydranty, które przyciągają w czasie upałów,
9) Możliwa aktywizacja mieszkańców mogąca pozytywnie wpłynąć na rozwój obszaru.
W okręgu „Śródmieście” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne funkcje:
1) Podmioty kulturalne działające na obszarze Śródmieścia – Spichlerz oraz pobliskie Kino, Muzeum,
Biblioteka (w podobszarze Starego Miasta),
2) Podmioty gospodarcze, lokale gastronomiczne, lokalny biznes – możliwość zaangażowania
środków prywatnych w proces rewitalizacji,
3) Pojawiające się podmioty związane z funkcją hotelarską i mieszkalną,
4) Dostępna przestrzeń, którą można estetycznie zagospodarować – teren przy ośrodku zdrowia i
Parku im. Zbigniewa Ostroroga - Gorzeńskiego (dawniej nazywanym Parkiem Zwycięstwa)
możliwy do zagospodarowania zgodnie z potrzebami mieszkańców,
5) Teren przy ulicy Śródmiejskiej i al. Wojska Polskiego (możliwe do zaplanowania plac zabaw,
parking dla mieszkańców),
6) Łącznik między ulicą Kilińskiego, a Kościuszki – teren prywatny możliwy do zagospodarowania
zgodnego z potrzebami mieszkańców,
7) Teren „Rolnika” – duży sklep na ul. Poznańskiej w sąsiedztwie Spichlerza, parking możliwy do
połączenia z terenem pubu i rozwiązania problemu parkowania,
8) Możliwa aktywizacja mieszkańców mogąca pozytywnie wpłynąć na rozwój obszaru.
W okręgu „Tysiąclecia/Kasztanowa” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne funkcje:
1) Ogólnodostępne obiekty sportowe (Orlik, siłownia),
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2) Park Miejski oraz Skarbczyk jako dobre miejsce spotkań,
3) Placówki edukacyjne i organizowane przez nie festyny i spotkania,
4) Biblioteka,
5) Szkoła Muzyczna - propozycja organizacji koncertów w punkcie gastronomicznym w parku,
6) Koło Emerytów i Rencistów,
7) Świetlica na działkach,
8) Ruiny Kościoła pw. Św. Ducha (oferta kulturalna).
W okręgu „Kościuszki” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne funkcje:
1) Instytucje kultury
2) Placówki oświatowe
3) Park Szubianki
4) Dostępność komunikacyjna
5) Potencjał społeczny
6) Ogólnodostępne obiekty sportowe
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5. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU PROCESU
REWITALIZACJI.

Poprawa życia mieszkańców poprzez zapewnienie im warunków do spełniania marzeń i celów oraz
stworzenie warunków do życia w przyjaznym mieście.
Wizja stanu obszaru rewitalizacji opiera się na aspekcie społecznym. To mieszkańcy obszaru rewitalizacji
są najważniejsi i to dzięki nim będzie dokonywał się proces niwelowania negatywnych zjawisk
kryzysowych. Partycypacja społeczna była dostępna na każdym etapie przygotowania Gminnego
Programu Rewitalizacji. Takie podejście pozwoliło na zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji
oraz utożsamienie się z danym obszarem i jego problemami, a także jego silnymi stronami. Rozwiązywanie
negatywnych zjawisk jest możliwe poprzez wykorzystanie silnych stron danego obszaru ale także jego
szans rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu słabych stron i zagrożeń.
Zapewnienie ładu przestrzennego dokonywać się będzie poprzez umiejętne zagospodarowanie
przestrzenni. Wszystkie inwestycje, które będą realizowane w procesie rewitalizacji mają racjonalne
podłoże. Takie przemyślane rozwiązania stworzą na terenie obszaru rewitalizacji „przyjazne przestrzenie”.
Wzbogacone nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które wpłyną na poprawę życia
mieszkańców, ale także poprawią jakość środowiska przyrodniczego. Powstaną również przestrzenie
publiczne o wysokiej jakości, zapewniające integracje społeczną i budowę więzi społecznych.
Inwestycje, przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji zapewnią nowe miejsca pracy oraz
zahamują odpływ mieszkańców z miasta. Pozwolą mieszkańcom realizować swoje podstawowe potrzeby,
jak również realizować cele i marzenia. Inwestycje przewidziane w GPR wpłyną na stworzenie nowego
lokalnego produktu utożsamianego z regionem oraz historycznym dziedzictwem Jarocina. Obszar
rewitalizacji zyska nowy charakter, natomiast sama rewitalizacja będzie procesem, który wyróżni Jarocin.
Jego niepowtarzalny wymiar będzie miał szczególną wartość z punku widzenia rozwoju miasta. Stanie się
miejscem, w którym połączy się tradycja i historia Jarocina z jego nowym projektem. Obszar rewitalizacji
stanowić będzie najważniejszą część miasta, która stanie się jego wizytówką. Stanowić będzie miejsce
prestiżowe, które będzie przyciągać mieszkańców i turystów. Przedsięwzięcia przewidziane w GPR wpłyną
na zwiększenie jakości oraz standardu przestrzeni publicznych, ale także prywatnych i sąsiedzkich. Takie
działania zintegrują również mieszkańców. Wizja, cele rewitalizacji i działania będą skierowane
na przeciwdziałaniu zdiagnozowanym negatywnym zjawiskom kryzysowym. Obszar rewitalizacji, który jest
miejscem określanym, jako negatywne - stanie się miejscem nowych szans oraz możliwości i miejscem,
w którym każdy będzie chciał spędzić swój czas. Inwestycje w strefie mieszkaniowej będą przyciągały
mieszkańców do obszaru rewitalizacji. Obszar ten stanie się wartościowy również z punktu widzenia
mieszkalnictwa.
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6. CELE REWITALIZACJI.

6.1. Cel strategiczny 1: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców
W obszarze rewitalizacji oddziaływać się będzie na odbudowę więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami,
poprzez tworzenie warunków odpowiadających ich aktywności (wsparcie sektora pozarządowego,
spędzanie czasu wolnego). Potencjałem możliwym do wykorzystania jest baza lokalowa w postaci
pustostanów oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do spędzania wolnego czasu (mała architektura,
zieleń, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami).

6.2. Cel strategiczny 2: Rozwój rynku pracy
Bardzo ważnym z punktu widzenia wychodzenia ze zjawisk kryzysowych Jarocina jest skierowanie
intensywnych działań ukierunkowanych na poprawę kondycji lokalnego rynku pracy (dostosowanie oferty
kursów dokształcających do zapotrzebowania pracodawców; wsparcie i promocja działań podmiotów
ekonomii społecznej; tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak monitoring
pustych lokali usługowych, obniżenie czynszów). Dobre skutki przyniesie wykorzystanie narzędzi ekonomii
społecznej. Sferą rozwoju i stabilności przedsiębiorczości społecznej mogą być usługi społeczne. Działania
składające się na ten cel będą polegały również na tworzeniu nowych miejsc pracy.

6.3. Cel strategiczny 3: Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej,
zapewnienie bezpieczeństwa i obsługi mieszkańców
Dla prawidłowego rozwoju społecznego podobszaru rewitalizacji niezbędne jest stworzenie dogodnych
warunków dla rozszerzenia usług komercyjnych i niekomercyjnych, związanych z działaniami instytucji
i organizacji z zakresu ochrony zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawa obsługi mieszkańców.

6.4. Cel strategiczny 4: Odnowienie przestrzeni, modernizacja zasobu mieszkaniowego i
usługowego
Dla przeciwdziałania rozwojowi patologii społecznej i wykluczenia społecznego niezbędne jest odnowienie
przestrzeni publicznych i podniesienie wartości zasobu mieszkaniowego. Niezbędne jest przejęcie
odpowiedzialności za stan budynków przez instytucje publiczne z zastosowaniem form włączenia
mieszkańców w prace na ich rzecz. Działania polegające na odnowieniu przestrzeni będą czynnikiem
zwiększania poziomu i standardu życia mieszkańców.
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6.5. Cel strategiczny 5: Nowoczesne rozwiązania z zakresu komunikacji
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych obszaru rewitalizacji wymaga podejścia całościowego. Dzięki
przedsięwzięciom rewitalizacyjnym realizowanym w ramach tego celu wprowadzone zostaną nowoczesne
regulacje dotyczące organizacji ruchu w mieście. Włączenie wszystkich interesariuszy (mieszkańców,
przedsiębiorców) w proces opracowania długofalowych rozwiązań podniesie poziom wiedzy o zasadach
organizacji ruchu oraz pozwoli obniżyć poziom niezadowolenia z powodu istniejących niedogodności.

6.6. Cel strategiczny 6: Utworzenie i modernizacja infrastruktury założenia pałacowoparkowego, w tym parku i pałacu Radolińskich oraz pozostałych składników
systemu zieleni miejskiej w Jarocinie
Zespół pałacowo-parkowy jest jednym z największym potencjałów Jarocina. Niezbędne jest
przeprowadzenie działań rewaloryzacyjnych w parku oraz działań polegającym na zagospodarowaniu
pozostałych elementów zieleni miejskiej w Jarocinie. Oddanie Parku mieszkańcom i rozwiązanie jego
problemów, poprzez wprowadzanie atrakcyjnych i nowoczesnych przekształceń dzięki czemu możliwe
będzie przywrócenie funkcji kulturalnych oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla
mieszkańców.

6.7. Cel strategiczny 7: Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych
Podnoszenie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej wpłynie na jakość życia mieszkańców.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne stworzą w lokalizacjach ogólnodostępnych atrakcyjne przestrzenie
publiczne, których charakter nawiązywać będzie do tożsamości miejsca a ich specyfika odwoływać się
będzie do dziedzictwa kulturowego. Powstałe przestrzenie o wysokim standardzie zachęcać będą do
spędzania tam czasu.

6.8. Cel strategiczny 8: Miejsce utożsamiane z regionem – tworzenie produktu
wyróżniającego Jarocin
Rewitalizacja dla Jarocina stała się jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój.
W mieście podjęto najlepsze praktyki, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele. Co możliwe jest poprzez
realizację projektów, które ugruntowane są w lokalnych zasobach i możliwościach. Będą to projekty, które
stworzą regionalny produkt budujący tożsamość lokalną oraz powszechną aprobatę mieszkańców.

6.9. Cel strategiczny 9: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego
Zwiększa się świadomość ekologiczna mieszkańców. Społeczeństwo Jarocina dąży do życia
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w harmonii ze środowiskiem. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na zadowolenie
mieszkańców jest otaczająca przyroda. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą nakierunkowane przede
wszystkim na zagospodarowanie terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe wspieranie
gospodarki proekologicznej, uzyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. Dołoży się również
wszelkich starań, aby jeszcze w większym stopniu kształtować świadomość ekologiczną.

Rysunek 33 Wizja i cele strategiczne (Źródło: Opracowanie własne)
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH.

KIERUNKI DZIAŁAŃ:
Cel strategiczny 1: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców
Kierunki działań:
1. Aktywizacja mieszkańców
2. Budowanie tożsamości lokalnej
3. Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
4. Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
5. Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Cel strategiczny 2: Rozwój rynku pracy
Kierunki działań:
1. Tworzenie nowych miejsc pracy
2. Tworzenie miejsc inwestycyjnych
3. Walka z bezrobociem
4. Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji

Cel strategiczny 3: Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, zapewnienie
bezpieczeństwa i obsługi mieszkańców
Kierunki działań:
1. Zapewnienie dostępu mieszkańców do usług medycznych
2. Zapewnienie opieki zdrowotnej potrzebującym
3. Poprawa bezpieczeństwa
4. Poprawa obsługi mieszkańców

Cel strategiczny 4: Odnowienie przestrzeni, modernizacja zasobu mieszkaniowego i usługowego
Kierunki działań:
1. Renowacja najbardziej wartościowych obiektów
2. Wprowadzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
3. Termomodernizacja obiektów
4. Przystosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji
5 Poprawa warunków zamieszkania

Cel strategiczny 5: Nowoczesne rozwiązania z zakresie komunikacji
Kierunki działań:
1. Utworzenie SMART CITY
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2. Zaplanowanie nowej organizacji ruchu
3. Wskazanie nowych miejsc parkingowych
4. Promowanie transportu zbiorowego
Cel strategiczny 6: Utworzenie i modernizacja infrastruktury założenia pałacowo-parkowego,
w tym parku, jak również pałacu
Kierunki działań:
1. Kompleksowa rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego
2. Stworzenie i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej w Jarocinie
3. Adaptacja budynku Pałacu Radolińskich do nowych funkcji

Cel strategiczny 7: Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych
Kierunki działań:
1. Ożywienie rynku i przywrócenie jego świetlności
2. Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
3. Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru
4. Adaptacje przestrzeni publicznych i nadanie im nowego wymiaru

Cel strategiczny 8: Miejsce utożsamiane z regionem – tworzenie produktu wyróżniającego Jarocin
kierunki działań:
1. Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
2. Budowa tożsamości lokalnej
3. Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
4. Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców
5. Nadanie nowych funkcji

Cel strategiczny 9: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego
Kierunki działań:
1. Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
2. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej
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Rysunek 34 Wizja, cele strategiczne i kierunki działań (Źródło: Opracowanie własne)
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8. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obowiązkową częścią gminnego programu rewitalizacji jest opis
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Można powiedzieć, że jest to jedna z jego najważniejszych części gdyż
działania związane z realizacją przedsięwzięć ukierunkowują się na osiągniecie celów GPR. W Gminnym
Programie Rewitalizacji dla Gminy Jarocin stworzono listę planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wraz z ich opisem oraz listę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, które również posiadają opis.

a) Cel strategiczny nr 1: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców

Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

1.1 Kluby Samopomocy/Seniora.

Organizator / realizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Projekt przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, tj.
dla osób powyżej 60. roku życia. Wszelkie podjęte działania mają na
celu rozszerzenie dostępności do usług społecznych między innymi
opiekuńczych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych i turystycznych.
Celem warsztatów – aktywni w każdym wieku, jest poprawa stanu
fizycznego i psychicznego osób starszych. Cel ten ma być osiągnięty
poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjno-sportowych służących
poprawie kondycji fizycznej oraz poprzez włączanie ww. osób w sieć
kontaktów społecznych, w szeroko rozumiane życie kulturalne
społeczeństwa, ale także poprzez ukazywanie aktywnych form
spędzania i organizowania czasu wolnego, co będzie służyło z kolei
poprawie kondycji psychofizycznej wspomnianych osób po 60 roku
życia.
Odbiorcami projektu będą osoby po 60 roku życia tj. grupa 20 osób
będących mieszkańcami miasta Jarocina z obszaru objętego
rewitalizacją. Ogólnym celem projektu będzie podjęcie działań
zmierzających do ograniczenia społecznego wykluczenia osób
starszych, włączenie ich w sieć kontaktów społecznych.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji - Okręg Tysiąclecia – ul. Św. Ducha 44 w Jarocinie
oraz Okręg Stare Miasto – ul. Wolności w Jarocinie.
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Poza obszarem rewitalizacji - Okręg Ługi – ul. Wiślana 15 w Jarocinie.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Koszt prowadzenia 3 klubów samopomocy/seniora to koszt około
940 tys. zł

Przewidywane rezultaty

- Poprawa jakości życia osób po 60 roku życia poprzez aktywizację
społeczną, intelektualną i ruchową.
- Pomoc osobom starszym w zdobyciu umiejętności niezbędnych do
radzenia sobie w nowej rzeczywistości poprzez szeroko rozumianą
edukację.
- Poprawa stopnia samooceny u osób w wieku emerytalnym;
wzmacnianie poczucia bycia potrzebnym.
- Włączenie starszego pokolenia w sieć kontaktów społecznych,
integracja ze środowiskiem.
- Zwiększenie życiowej aktywności osób po 60 roku życia, rozwój ich
zainteresowań, nauczenie aktywnych sposobów spędzania wolnego
czasu, poprawa komunikacji interpersonalnej.
- Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez odpowiednio
prowadzoną edukację.
- Wzrost aktywności fizycznej, poprawa samopoczucia.

Cele

Cele strategiczne:
Edukacja. Uzyskanie przez seniorów wiedzy ogólnej i związanej ze
starzeniem się.
Cel szczegółowy: Organizowanie i prowadzenie programów
edukacyjnych służących renowacji / poszerzeniu wiedzy seniorów.
Organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych służących
wprowadzeniu osób starszych do społeczeństwa informacyjnego –
zapoznanie i oswajanie seniorów z nowymi technologiami.
Kultura. Autokreacja i samorealizacja osób starszych w sferze kultury, a
także poszerzenie dostępności placówek kulturalnych dla seniorów.
Cel szczegółowy: Wspieranie różnych form twórczości osób starszych
(artterapia).
Dotowane uczestnictwo osób starszych w kulturze.
Sport i rekreacja: Sport jako aktywna forma spędzania czasu wolnego,
będąca szansą na poprawę kondycji psychofizycznej i przedłużenie
sprawności do późnej starości.
Wzrost aktywności fizycznej a przez to poprawa samopoczucia, wzrost
samodzielności. Sport, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego,
będąca szansą na poprawę kondycji psychofizycznej i przedłużenie
sprawności do późnej starości.
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Zmniejszenie poczucia osamotnienia, izolacji poprzez organizację
zajęć integracyjnych, towarzyskich, imprez okolicznościowych, które
będą sprzyjać integracji społecznej seniorów.

Powiązania z kierunkami 1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
działań
społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

Środki publiczne/fundusze europejskie : EFS, Budżet Gminy, Wkład
własny JST

Tytuł projektu

1.2 Adaptacja na cele edukacyjne i społeczne budynków i ich
otoczenia przy ul. Przemysłowej 3.

Organizator / realizator

Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie
Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Adaptacja na cele edukacyjne (szkoły) i społeczne (m. in. Centrum
Integracji Społecznej) budynków przy ul Przemysłowej 3, obejmująca
remont elewacji z termomodernizacją, montażem windy,
dostosowaniem do potrzeb planowanych działalności wnętrz, a także
zagospodarowanie otoczenia na potrzeby szkoły (boisko z
nawierzchnią tartanową, urządzenie zieleni i małej architektury), i
wszystkich innych prowadzonych działalności (parkingi)

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy. Ul. Przemysłowa 3. Działka 317/4.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 200 000 mln zł

Przewidywane rezultaty

Opuszczone przed kilkoma laty budynki Uniwersytetu Szczecińskiego
zostały w części zaadaptowane na potrzeby działającej już tam szkoły,
CIS-u i gabinetów rehabilitacyjnych. Duża część budynków, jak i
sąsiadującego terenu nie są wykorzystywane ze względu na
konieczność przeprowadzenia prac adaptacyjnych do nowych funkcji,
którym miałyby służyć.
Przedstawiony zakres działań stworzy możliwości rozwoju zarówno
instytucji nastawionych na działalność aktywizującą osoby wykluczone
(bezrobotne i nieaktywne dotychczas zawodowo, niepełnosprawne)
oraz placówki oświatowej z ofertą skierowaną w dużym stopniu do
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Teren przestanie być zniszczonym asfaltowym, bezużytecznym
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placem, a będzie pełnił funkcję użytkową dla przynajmniej trzech
podmiotów: szkoły, CIS-u oraz uczestników WTZ-ów oraz mieszkańców
ulicy Zacisznej. Wśród odbiorców są głównie dzieci i młodzież (również
niepełnosprawni), osoby będące poza rynkiem pracy- uczestnicy
Centrum Integracji Społecznej, a w przyszłości uczestnicy WTZ.

Cele

Uczynienie z miejsca zdegradowane i opuszczonego konglomeratu
instytucji, które swoją działalnością nie tylko ożywią ten fragment
Jarocina, ale przeprowadzą to z udziałem uczniów szybko rozwijającej
się szkoły, Centrum Integracji Społecznej, gabinetów rehabilitacyjnych.

Powiązania z kierunkami
działań

1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
4.3 Termomodernizacja obiektów

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, środki własne

Tytuł projektu

1.3 „Mieszkać wspólnie” - mieszkania treningowe / chronione.

Organizator / realizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Projekt jest przeznaczony dla osób starszych i z
niepełnosprawnościami. Wszystkie podjęte działania mają na celu
rozszerzenie dostępności do usług społecznych, opiekuńczych,
edukacyjnych, itp.
Specjaliści zatrudnieni w mieszkaniu chronionym nadzorują
funkcjonowanie osoby skierowanej do mieszkania chronionego. W
zależności od grupy docelowej wykonują określone czynności.
Przykładowo – osoba skierowana do mieszkania chronionego będzie
musiała nauczyć się samodzielnego funkcjonowania w codziennym
życiu. Specjaliści dają takiej osobie wskazówki, porady, towarzyszą przy
wykonywaniu zwykłych codziennych obowiązków, uczą planowania
budżetu i wydatków domowych, dbałości o własne sprawy.
W nowo wybudowanej części każde mieszkanie przeznaczone będzie
dla minimum 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej
osoby nie może będzie mniejsza niż 12 m². Mieszkania posiadać będą
wyposażone łazienki i kuchnie lub aneksy kuchenne oraz podstawowe
meble. Dostosowane będą także do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową.
Oferta zajęć jest dostosowana do potrzeb mieszkańców w ramach
poszczególnych kategorii zajęć: kulinarnych, finansowych, lekowych,
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higienicznych, porządkowych, zebrań społeczności, kreatywnego
zarządzanie czasem wolnym, aktywnego poszukiwania pracy,
indywidualnych, moduł pracy z rodziną z rodziną.

Lokalizacja

Na dzień dzisiejszy nie możliwe jest precyzyjne wskazanie lokalizacji.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 100 000,00 zł (koszty Nieinwestycyjnie)

Przewidywane rezultaty

- wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości, asertywności i
umiejętności dochodzenia swoich praw, normalizacja życia,
- opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie codziennych
czynności niezbędnych dla właściwego funkcjonowania człowieka,
- poprawa komunikacji interpersonalnej, wzrost samodzielności i
dojrzałości uczestników zadania oraz wzrost kompetencji społecznych,
które pozwalają osobom starszym i z niepełnosprawnościami aktywnie
kształtować własne życie i świadomie pełnić różne role społeczne,
- zwiększenie zaradności osobistej i wdrożenie do w miarę
niezależnego funkcjonowania. Integracja ze środowiskiem lokalnym,
ugruntowanie w otoczeniu ludzi zdrowych postawy tolerancji,
- wzrost aktywności społecznej i zawodowej
- wypracowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu
ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego tych osób.

Cele

Celem mieszkań chronionych jest przede wszystkim wspieranie
autonomii, samodzielności i jak największego wpływu mieszkańców na
ich własne życie. Brak społecznego przystosowania, samotność lub brak
oparcia w najbliższym otoczeniu, ubóstwo i związana z tym
marginalizacja społeczna to najczęstsze problemy z którymi borykają
się mieszkańcy. Dodatkowo towarzyszy temu poczucie bezczynności,
brak struktury dnia, niedostateczna zaradność, wreszcie bezrobocie i
brak alternatywy w środowiskowym systemie wsparcia. Bez
odpowiedniej motywacji, osoby te często pozostają bierne, zaś bez
uzyskania wsparcia ze strony najbliższego otoczenia następuje ich
stopniowa degradacja społeczna.
System Mieszkań Chronionych-Treningowych jest poprawa jakości
życia oraz niezależności osób starszych i z niepełnosprawnościami
poprzez stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia lokalnego
zgodnie z potrzebami odbiorców.

Powiązania z kierunkami 1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
działań
3.4 Poprawa obsługi mieszkańców

Źródła finansowania

Środki publiczne/ Fundusze europejskie : BGK
Budżet Gminy : dotacja na prowadzenie mieszkań chronionych
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Projektu

Dotacja w związku z działaniem 4.7 program kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”
Wkład własny JST

Tytuł projektu

1.4 Młodzieżowe Kluby Integracji i Aktywizacji.

Organizator / realizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

W Klubach powstaną takie sekcje zainteresowań jak:
- sportowa (drużyna piłki nożnej)
- wokalno-muzyczna (zespół)
- taneczna (grupa taneczna)
- teatralna
- komputerowa
- plastyczna
Organizacja zajęć: doradztwo zawodowe, pomoc w planowaniu kariery,
wizyty u pracodawców, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
rozmowy kwalifikacyjnej, pokazanie ciekawych zawodów itp., wsparcie
psychologiczne - zajęcia aktywizacyjne, motywacyjne warsztaty/zajęcia tematyczne:
 zarządzanie własnym budżetem, przedsiębiorczości
 ekonomiczne
 edukacyjne, innowacyjne w formie eksperymentów itp.
 kompetencji miękkich
 zajęcia integracyjne - konstruktywne spędzanie czasu wolnego
 zajęcia z animatorem/streetworkerem
 grupy tematyczne, np. z dziennikarstwa, fotograficzne itp.
 zajęcia sportowe,
 inne wg potrzeb
 zaszczepienie dobrych postaw u młodzieży
 zajęcia międzygeneracyjne (seniorzy – młodzież) - Organizowanie
„drzwi otwartych” z różnych dziedzin życia - poradnictwo - „co, gdzie i
jak załatwić?” - pomoc w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne dla rodziców dot.
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wychowania - przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnej młodzieży –
przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, Internet itp. - warsztaty/zajęcia
Pierwszy etap współpracy uczestników z kadrą rozpocznie spotkanie
integracyjno- warsztatowe. Podczas spotkania realizowane będą
warsztaty motywacyjne, psychoedukacyjne, animacyjnoumiejętnościowe, a także działania integrujące tj. zabawy i gry przy
ognisku, paintball, wieczór filmowy, taniec z ogniem.
Drugi etap rozpoczną warsztaty, kursy, szkolenia podnoszące
kompetencje zawodowe. Odbędą się warsztaty z zakresu równości płci,
które mają na celu zmienienie błędnego jednak stale funkcjonującego
w społeczeństwie, a w szczególności na wsiach i małych miastach
wizerunku kobiet i mężczyzn. Edukacja w tym zakresie jest wskazana,
aby prawidłowo i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym.
Realizowane będzie szkolenie z zakładania działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia młodzież miała okazję wypełnić biznes plan/ wniosek
o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, a także zapoznać się z psychologicznymi oraz
społecznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.
Serię szkoleń zakończy szkolenie z ekonomii społecznej. Celem
szkolenia będzie zapoznanie uczestników z zasadami zakładania i
funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
Młodzież będzie miała okazję również poznać funkcjonowanie
spółdzielni socjalnej od strony praktycznej podczas wizyty studyjnej w
jednej z nich.

Lokalizacja

Wszystkie obszary zdegradowane – Kluby mogłyby mieć siedzibę.
Biorąc pod uwagę problem wykluczenia społecznego na terenie
wszystkich obszarów w największym stopniu dotyka Okręg VI, Okręg I,
Okręg VIII, Okręg IV i Okręg III.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

350 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Działania mają na celu poradnictwo psychospołeczne i edukacyjne
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka.
Stworzenie miejsca, w którym spotykające się osoby mają możliwość i
warunki do kształtowania relacji z innymi w taki sposób, by umożliwiały
im one realizację potrzeb i w efekcie przynosiły im wszystkim jak
najwięcej satysfakcji. Często taka forma relacji jest dla uczestników
czymś zupełnie nowym.
Kluby przyczynią się do tego, by powstała w środowisku sieć
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Cele

społecznego wsparcia, której elementami są uczestnicy. Jednocześnie w
efekcie udziału w spotkaniach może zajść zmiana w poglądach i
funkcjonowaniu tych osób, które są gotowe do takiej zmiany i dążą do
niej wskutek pragnienia własnego rozwoju.
Nie chodzi o całkowitą zmianę funkcjonowania, a raczej o to, aby
uruchomić
mechanizmy w zachowaniu, które będą służyły realizacji potrzeb
uczestników w jak najpełniejszym stopniu.
Kluby tworzą uczestnicy. Prowadzący zajęcia są ich gośćmi. Uczestnicy
czerpią
korzyści z obecności trenerów. Do ich rozwoju mają prowadzić
czynności podejmowane przez prowadzących spotkania. Oczywiście nie
da się uniknąć nawiązania bliższych kontaktów z uczestnikami.
Jednakże należy pamiętać, że chcąc zostać jednym z nich, trzeba
stosować się do norm klubu integracji społecznej (formalnych
i nieformalnych). Takie postawienie się w roli uczestnika może
uniemożliwić trenerowi skuteczne prowadzenie spotkań.
Celem Młodzieżowych Klubów będzie aktywizacja społeczno-zawodowa
młodzieży, przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
Kluby realizowały będą swoje działania ukierunkowane na:
przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości
i uzależnieniu wśród młodzieży, przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży, organizowanie różnych form
wsparcia dla młodzieży, promowanie pozytywnych form aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Misją Klubów będzie rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych
sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych
praw.
Głównym zadaniem Klubów będzie opieka, wsparcie i prowadzenie
zajęć z młodymi ludźmi narażonymi na wykluczenie społeczne.
Modelowanie postaw i dostarczanie pozytywnych wzorców
wychowawczych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju,
zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań. Ponadto stwarzanie
alternatywy spędzania wolnego czasu i zapewnienie doświadczeń
korygujących urazy psychologiczne oraz deficyty emocjonalne. Duży
nacisk zostanie położony na profilaktykę uzależnień – podnoszenie
świadomości na temat negatywnych skutków społecznych i fizycznych
stosowania substancji psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego
stylu życia. Dzięki wsparciu i aktywizacji młodzi ludzie mają szansę
podnieść swoje umiejętności społeczne, interpersonalne oraz nabrać
pewności siebie i nauczyć się systematyczności, tak aby w przyszłości
lepiej funkcjonować w społeczeństwie, przestrzegając normy
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społeczne. Poza tym zadaniami Klubów będzie zwiększanie szans
edukacyjnych i społecznych oraz przeciwdziałanie postawie wyuczonej
bezradności.

Powiązania z
kierunkami działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, EFS, Budżet Państwa

Tytuł projektu

1.5 „Edukacja medialna lokalnie”

Organizator / realizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Edukacja medialna – kształtowanie umiejętności świadomego,
krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków
masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych.
Edukacja medialna jest działalnością edukacyjną polegającą na
wkroczeniu w przestrzeń użytkowników mediów. Celem tej aktywności
jest wykształcenie w nich określonych kompetencji pozwalających na
świadome z nich korzystanie.
Co to jest edukacja medialna?
Edukacja medialna jest działalnością edukacyjną polegającą na
wkroczeniu w przestrzeń użytkowników mediów. Celem tej aktywności
jest wykształcenie w nich określonych kompetencji pozwalających na
świadome z nich korzystanie.
Edukacja medialna stawia sobie za cel wykształcenie określonych
kompetencji niezbędnych wykorzystującym nowoczesne kanały
komunikowania, tak aby mogli swobodnie i bez przeszkód
funkcjonować we współczesnej kulturze. Wybrane kompetencje i
umiejętności, jakie należy rozwijać w ramach edukacji medialnej to:
- umiejętność oceny i doboru wartościowych komunikatów oraz
weryfikacji ich pochodzenia i autentyczności;
- umiejętność tworzenia materiałów multi- i hipermedialnych przy
użyciu popularnych w danej chwili metod i narzędzi (nie chodzi o
korzystanie z określonych programów czy usług, ale takich, które w
danym momencie dają podobne możliwości twórcze);
- zdolność do współpracy w grupie przy użyciu nowoczesnych
technologii komunikowania;
- umiejętność krytycznego odbioru komunikatów medialnych, w
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oparciu o tworzenie medialnych treści.

To ostatnie wiąże się z funkcjonowaniem w ramach kultury
uczestnictwa, jaka rozwija się dzięki możliwości aktywnego
wykorzystania współczesnych mediów, dlatego nie może polegać tylko
na rozwijaniu kompetencji krytycznego konsumenta. Współcześnie to
właśnie wykształcenie krytycznego nadawcy powinno być celem
edukacji medialnej. Zdobycie medialnej praktyki tworzenia
komunikatów pozwala poznać medialne mechanizmy i szerzej rozwijać
kompetencje krytycznego odbiorcy.
Jak, gdzie, przez kogo?
Edukacja medialna, podobnie jak inne działania edukacyjne, może być
zorganizowana na kilka sposobów. W zależności od tego, w jaki sposób
jest ona prowadzona działania edukacyjne prowadzone są przez inne
osoby lub instytucje. Edukację medialną można prowadzić:
- formalnie - w ramach instytucji, np. w ramach szkolnych lekcji
obowiązkowych lub fakultatywnych, prowadzonych przez nauczycieli
specjalistów na zajęciach “edukacji medialnej” oraz w ramach realizacji
części treści przedmiotowych “technologii informacyjnej” lub
“informatyki” i przedmiotów pokrewnych. Inną opcją jest realizowanie
założeń edukacji medialnej na wszystkich lub wybranych lekcjach, z
dostosowaniem programu przedmiotów i celu kształcenia również do
realizacji celów edukacji medialnej;
- nieformalnie - w ramach instytucji oświatowych, kulturalnych, kół
samokształceniowych, realizacji projektów medialnych przez młodzież również projektów oddolnych. Mogłyby to być zajęcia prowadzone
poza obowiązkowym programem szkoły, np. warsztaty dla młodzieży,
wspólne przygotowywanie treści medialnych w określonym celu - np.
film z okazji rocznicy szkoły czy instruktażowe materiały w formie
wideo, podcastów, stron internetowych lub przy okazji realizacji
projektu gimnazjalnego (co po części jest obszarem edukacji formalnej)
itp.;
- akcydentalnie - głównie przy okazji codziennych aktywności, w
sposób niezorganizowany, bez nastawienia na uświadomiony cel w
zakresie edukacji medialnej. Chodzi głównie o kontakt z mediami, który
nie ma charakteru sformalizowanych działań edukacyjnych - o
zapośredniczone medialnie uczestnictwo, tworzenie medialnych treści
w ramach rozwoju zainteresowań, luźnej współpracy z innymi
użytkownikami mediów. Edukacja akcydentalna w zakresie edukacji
medialnej mogłaby się odbywać również w szkole, w przypadku gdyby
de facto rozwijano medialne kompetencje, ale nie uwzględniano ich w
celu kształcenia i kształtowano bez związku z programem określonych
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lekcji.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

200 000 zł

Przewidywane rezultaty

Wykształcenie określonych kompetencji niezbędnych wykorzystującym
nowoczesne kanały komunikowania, tak aby mogli swobodnie i bez
przeszkód funkcjonować we współczesnej kulturze.
Umiejętność oceny i doboru wartościowych komunikatów oraz
weryfikacji ich pochodzenia i autentyczności;
Umiejętność tworzenia materiałów multi- i hipermedialnych przy
użyciu popularnych w danej chwili metod i narzędzi (nie chodzi o
korzystanie z określonych programów czy usług, ale takich, które w
danym momencie dają podobne możliwości twórcze);
Zdolność do współpracy w grupie przy użyciu nowoczesnych
technologii komunikowania;
Umiejętność krytycznego odbioru komunikatów medialnych, w oparciu
o tworzenie medialnych treści.

Cele

Cel szczegółowy 1 - Likwidacja negatywnych zjawisk społecznych.
Działania w zakresie edukacji medialnej (także dziennikarskiej w formie
warsztatów i komunikowania społecznego) polegające na wkroczeniu
w przestrzeń użytkowników mediów w naszym mieście zarówno dzieci
i młodzieży, jak i seniorów. Celem tej aktywności jest m.in.
wykształcenie w nich określonych kompetencji pozwalających na
świadome z nich korzystanie.
Edukacja medialna stawia sobie za cel wykształcenie określonych
kompetencji niezbędnych wykorzystującym nowoczesne kanały
komunikowania, tak aby mogli swobodnie i bez przeszkód
funkcjonować we współczesnej kulturze. Wybrane kompetencje i
umiejętności, jakie należy rozwijać w ramach edukacji medialnej to:
- umiejętność oceny i doboru wartościowych komunikatów oraz
weryfikacji ich pochodzenia i autentyczności;
- umiejętność tworzenia materiałów multi- i hipermedialnych przy
użyciu popularnych w danej chwili metod i narzędzi (nie chodzi o
korzystanie z określonych programów czy usług, ale takich, które w
danym momencie dają podobne możliwości twórcze);
- zdolność do współpracy w grupie przy użyciu nowoczesnych
technologii komunikowania;
- umiejętność krytycznego odbioru komunikatów medialnych, w
oparciu o tworzenie medialnych treści.
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Powiązania z kierunkami 1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
działań
Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, budżet państwa, konkursy ofert

Tytuł projektu

1.6 Placówka Wsparcia Dziennego.

Organizator / realizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Formy wsparcia:
A/ PODSTAWOWA OPIEKA WYCHOWAWCZA - pomoc rodzinom w
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka, działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, - działania w
zakresie pomocy w nauce, - działania w zakresie rozwijania
zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych,
kulturalno-edukacyjnych.
B/ WSPARCIE SPECJALISTYCZNE wsparcie specjalistyczne w
następujących obszarach: - obszar psychologiczno - pedagogiczny, obszar logopedyczny, - obszar fizjoterapeutyczny (m.in. korekta
postaw).
C/ WSPARCIE W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - zajęcia z
kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowotechnicznych, - zajęcia z kompetencji informatycznych, - zajęcia z
umiejętności uczenia się, umiejętności społecznych i obywatelskich zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości.

Lokalizacja

Cały obszar rewitalizacji

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 890 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia zachowań
nieakceptowanych społecznie takich jak: demoralizacja, uzależnienia,
przemoc, itp. Pomoże podopiecznym w nadrobieniu zaległości
szkolnych, a co za tym idzie zniwelowanie fobii szkolnej. Wzmocni
poczucie odpowiedzialności za swoje działania, rozbudzi wrażliwość i
podniesie poczucie własnej wartości, Ponadto dzieci i młodzież nauczą
się prawidłowego funkcjonowania w grupie, konstruktywnego radzenia
sobie ze stresem i rozładowywania emocji. Rozwiną postawę tolerancji
i otwartości na świat.
Dodatkowo zakłada się wsparcie dla rodzin podopiecznych w zakresie
poradnictwa dotyczącego w/w aspektów wychowania.
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Cele

Placówka prowadzona będzie w formie opiekuńczo –
specjalistycznej, do zadań której należy w szczególności:
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjnokompensacyjnych, mających na celu wyrównanie deficytów
rozwojowych u dzieci, prowadzenie indywidualnych programów
korekcyjnych, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w
kontakcie indywidualnym, opieka po zajęciach szkolnych, organizacja
czasu wolnego; rozwój zainteresowań , organizacja zabaw, zajęć
sportowych, plastycznych, kulinarnych, informatycznych i innych
w miarę potrzeb i możliwości, organizacja zajęć kulturalnych,
gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp., udzielanie pomocy w
sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i
osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie organizowania
pomocy socjalnej, diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i
ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.
Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w Gminie
Jarocin, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizacje i
prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla: - 30 dzieci w Jarocinie.

Powiązania z kierunkami
działań

Źródła finansowania

1. Placówka kształci poczucie własnej wartości, odpowiedzialności za
dokonywane wybory.
2. Uczy tolerancji i szacunku wobec ludzi i samego siebie, godności i
szacunku dla drugiego człowieka, nastawia pozytywnie wobec innych.
3. Uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka, oraz wrażliwości na
krzywdę innych ludzi.
4. Dostrzega indywidualne właściwości dziecka i jego predyspozycje.
5. Wzmacnia odporność na negatywne wpływy patologicznych zjawisk
społecznych oraz środków przekazu.
6. Przeciwdziała agresji i przemocy poprzez ukazywanie
alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
wolny od zagrożeń.
7. Integruje wychowanków ze środowiskiem lokalnym, poprzez
ukazanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
8.Wspiera rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną.
9. Wyposaża rodziców w wiedzę niezbędną do prawidłowego
wypełniania funkcji rodzicielskich.
1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
EFS, Budżet Gminy
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Projektu

Tytuł projektu

1.7 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie

Organizator / realizator

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

W Jarocinie przy ul. Zacisznej 6 planuje się rozbudowę mieszkań
chronionych, zatem istnieje możliwość połączenia dwóch inwestycji, tj.
rozbudowy mieszkań chronionych z budową Środowiskowego Domu
Samopomocy.

Lokalizacja

Obszar IX – ul. Zaciszna 6

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 662 800,00 zł

Przewidywane rezultaty

- wyposażenie osób chorych psychicznie oraz z zaburzeniami
intelektualnymi w umiejętności niezbędne w życiu codziennym,
poprawa w zakresie ich samodzielnego funkcjonowania w
rzeczywistości społecznej,
- włączenie ich w sieć kontaktów społecznych, integracja ze
społecznością lokalną, zapobieganie stygmatyzacji i izolacji społecznej
oraz wykluczenia społecznego,
- stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów,
- zapewnienie niezbędnego wsparcia psychicznego,
- stworzenie możliwości rozwoju, poszerzania swojej wiedzy i
nabywania umiejętności,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie skutkujące pozytywną oceną
własnej wartości,
- rehabilitacja i aktywizacja pozazawodowa,
- promocja zachowań sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego i
fizycznego, poprawa samopoczucia, zmniejszenie liczby hospitalizacji
oraz podwyższenie stopnia samooceny, zapewnienie odpowiedniego
wsparcia psychospołecznego rodzinom i opiekunom osób chorych
psychicznie oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat problematyki
chorób psychicznych
Głównym celem projektu jest pomoc osobom chorym psychicznie oraz
z zaburzeniami intelektualnymi w adaptacji do zmian wynikających z
przewlekłej choroby, zapewnienie im wsparcia oraz odpowiedniej
pozamedycznej opieki środowiskowej w ŚDS. Działalność Domu
ukierunkowana jest na podnoszenie, jakości życia. Dotyczy to wielu
aspektów życia. Celem działalności Domu jest usamodzielnienie się
beneficjentów. Uczestnictwo w Domu ma zapobiegać marginalizacji
społecznej osób z problemami natury psychicznej poprzez realizację i

Cele
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rozwój własnych zainteresowań i zdolności, możliwość decydowania o
swoim życiu, wzajemną pomoc. Centralny punkt rehabilitacji to praca.
Poprzez codzienne czynności, działania podejmowane na rzecz Domu,
pracownicy będą motywować do znalezienia swojego miejsca w
społeczeństwie i na rynku pracy.
Założone cele mają być osiągnięte poprzez realizację różnego typu
zajęć terapeutycznych: począwszy od podstawowych treningów
umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak np. trening
kulinarny, porządkowy czy higieniczny, poprzez terapię ruchową,
treningi rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania oraz
pomoc psychologiczną, aż po formy terapeutyczne mające na celu
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Powiązania z
kierunkami działań

1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

Budżet Państwa,
BGK

Tytuł projektu

1.8 Warsztaty fotograficzne „Młody fotograf”.

Organizator / realizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Młodzież biorąca udział w warsztatach będzie miała okazję, dosłownie,
dotknąć świata profesjonalnej fotografii. Pobawić się zawodowym
sprzętem używanym w studiu i w plenerach, młodzi ludzie przekonają
się w czym prawdziwy aparat jest lepszy (i pewnie jeszcze długo
będzie) od tego wbudowanego w telefon.
Jednym z elementów działań byłaby możliwość dokonania małej
rekonstrukcji historycznej – osoby wcielą się w prekursorów fotografii z
czasów, kiedy aparat zajmował nieraz cały pokój.
W ramach najnowszej zdobyczy techniki, czyli z drona również będą
mogły spróbować fotografowania na odległość.
Podczas zajęć nie będzie czasu na nudę. Spotkania zostaną
przygotowane tak, aby cykl zajęć był różnorodny, a atrakcje dla dzieci i
młodzieży pozwalały na zapoznanie się z wieloma dziedzinami
fotografii.
Główny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności
posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijanie zainteresowań
kulturą i pięknem walorów naszego miasta. Ważne będzie również
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dokonywanie samooceny i ocena prac innych
Wśród zajęć znalazłyby się:
- fotograficzne stylizacje, martwa natura w studio fotograficznym,
- zdjęcia w plenerach,
- jak wykonać dobre zdjęcie portretowe,
- zabawa w ciemni fotograficznej,
- fotografia zwierząt,
- eksperymenty fotograficzne (np. zabawa „malowanie” światłem).
Warsztaty będą gromadziły wszystkich pasjonatów fotografii,
niezależnie od wieku oraz posiadanych umiejętności.
W czasie trwania zajęć każdy z uczestników kursu ma możliwość
bezpłatnego wypożyczenia aparatu cyfrowego, lub używania/nauki na
swoim sprzęcie fotograficznym.
Program warsztatów zostałby przemyślany tak, by obok poznania
podstaw warsztatu fotograficznego uwrażliwić uczestników na magię
światła czy niepowtarzalną kompozycję. Fotografując i analizując
klasyczne tematy
fotografii, uczestnicy warsztatów nauczą się jak budować własną
wypowiedź artystyczną.

Lokalizacja

Wszystkie obszary rewitalizacji

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

350 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Uważamy iż warsztaty pomogą osiągnąć następujące rezultaty:
- nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym i
analogowym aparatem fotograficznym,
- rozwijanie zainteresowania fotografią poprzez naukę i zabawę,
- rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną
aktywność twórczą,
- dostrzeganie piękna otaczającego świata – regionu, miasta, ulicy czy
podwórka
- nabycie chęci uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych,
- pełniejsze i świadome korzystanie z możliwości fotografii.
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- rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia
- kształtowanie umiejętności manualnych, koordynacji wzrokoworuchowej
- rozwój percepcji i abstrakcyjnego myślenia
-zwiększenie wrażliwości na otaczający świat, jak również na odbiór
sztuki
- integracja z rówieśnikami – współpraca w grupie, pierwsze próby
autoprezentacji w przyjaznych warunkach
- odkrywanie swoich zainteresowań, talentów i możliwości, rozwijanie
inwencji twórczej
- motywacja do działania
- umiejętność poprawnego komponowania płaszczyzny
- umiejętność samodzielnego wyboru tematu, wrażliwość na kształt i
formę przekazu, którą uczeń się posługuje
- uwrażliwienie na podstawowe zasady planowania przestrzeni,
kadrowania, umieszczania detali, na światło i kolor
- rozwijanie u uczestników sposobów posługiwania się rozmaitymi
narzędziami rysunkowymi; różnicowanie płaszczyzny, odległości ,
materiału
- posługiwanie się ekspresją plastyczną
- stworzenie prac o dużej swobodzie wyrazu, wychodzących poza
standardowe ujęcia tematu, inspirujących do podejmowania własnych
tematów
- samodzielna realizacja wielkoformatowej pracy malarskiej i
fotograficznej przez uczestnika
- wypracowanie przekonania, że sztuką można przekazywać wartości,
oddziaływać na społeczeństwo
- wyłonienie talentów, kształcenie artystyczne
- przygotowanie warsztatowe i techniczne do tego typu realizacji

Cele

Głównym celem warsztatów byłoby zaszczepienie u dzieci i młodzieży
zamiłowania do fotografii. Umożliwienie rozwoju talentu, zdolności
artystycznych i fotograficznych, pomoc w zdobywaniu wiedzy,
rozwijaniu pasji, umożliwienie odbywania nauki pod okiem
profesjonalnych fotografików, stworzenie możliwości pokazania się
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tym dzieciom poza ich środowiskiem.
Stworzone zostałyby warunki, w których – oprócz solidnego warsztatu
fotograficznego – uczniowie będą mogli rozwijać wrażliwość i
wyobraźnię artystyczną. Kadrą byłyby osoby związane z fotografiką
oraz czynni zawodowo i artystycznie fotograficy. Warsztaty
wprowadziłyby dzieci i młodzież do świata fotografii oraz form
wypowiedzi fotograficznych, poprzez kształtowanie konkretnych
umiejętności. zapoznanie z różnymi stylami i technikami plastycznymi
Cele pozostałe:
- zaciekawienie obszarem sztuki,
- stworzenie przestrzeni do pełnej swobody twórczej,
- nauka wyrażania siebie poprzez sztukę,
- inspirowanie do twórczych działań,
- stwarzanie sytuacji do rozwoju pozytywnych zachowań społecznych –
mobilizacja dzieci do wspólnego działania,
- zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi,
- zabawa,
- rozwijanie wśród artystycznie uzdolnionych dzieci umiejętności
pozytywnego oddziaływania na otoczenie poprzez fotografię
- doskonalenie warsztatu fotograficznego oraz plastycznego
- rozwijanie wrażliwości na sztukę oraz estetykę
- zapoznanie się z techniką fotografowania, budową aparatu,
kompozycją obrazu, światłem w fotografii, fotografią cyfrową oraz
analogową, zasadami fotografii czarno- białej, fotografią reportażową,
krajobrazu,
- posługiwanie się ekspresją plastyczną rozwijającą wyobraźnię
- rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie odpowiedzi w formie
artystycznej na zadane tematy
- proponowanie sztuki jako alternatywy dla subkulturowych zachowań
- proponowanie dzieciom i młodzieży twórczego sposobu spędzania
wolnego czasu
- pokazanie, że poprzez sztukę można zwalczać zagrożenia,
przekazywać wartości, oddziaływać na społeczeństwo, prowokować
dialog społeczny
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- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych.
- rozwijanie zdolności wymyślania i tworzenia czegoś nowego i
oryginalnego
- posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem
wyrazu.
- zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy
- umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania
wartościowych i trudnych celów
- doskonalenie sprawności manualnych
- kształcenie umiejętności samooceny
- pobudzanie dziecięcego i młodzieżowego środowiska do działania i
aktywności
- proces uczenia się ukierunkowany na poznanie nowych technik
plastycznych i zastosowanie ich w praktycznym działaniu

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.2 Budowanie tożsamości lokalnej
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

EFS, konkursy ogłaszane przez Ministerstwo Sportu, Ministerstwo
Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł projektu

1.9 Centrum Zatrudnienia Wspomaganego.

Organizator / realizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Programy wspomaganego zatrudniania osób
niepełnosprawnych to programy, w których osoby niepełnosprawne
poszukujące pracy wspierane są przez profesjonalnie przygotowane
osoby - trenerów pracy.
Gwarancją sukcesu zatrudnienia wspomaganego i realizującej ten
model jednostki jest udzielenie osobie z niepełnosprawnością
właściwego, spersonalizowanego wsparcia we właściwym otoczeniu.
Oferta centrum:
 Wprowadzanie na rynek pracy
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 Szkolenia
 Badania
 Współpraca z pracodawcami
 Diagnostyki i rehabilitacja - Projekt Centrum przyczyni się do niwelacji
deficytów społecznych i zawodowych, wyposaży osoby
niepełnosprawne w kompetencje społeczne i zawodowe oraz wpłynie
na utrwalenie nowego sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych
jako świadomie zarządzającego swoim życiem, co da większą otwartość
do ich zatrudniania.
Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:
• ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w
zakresie umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu
pracy – opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.
Proces oceniania aktualnych umiejętności klienta, jego zainteresowań i
przewidywanego wsparcia potrzebnego przy doborze jak najlepszej dla
niego pracy.
• wsparcie osoby niepełnosprawnej w wyborze, znalezieniu i
utrzymaniu miejsca pracy
• pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z
procedurą zatrudnienia
• określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które
będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby oraz wymiaru czasu
pracy
• przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współpracy z
pracownikiem niepełnosprawnym
• szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do
całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia
• czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem - w
miarę potrzeb
• monitorowanie pracy osoby zatrudnionej – długoterminowe wsparcie
osoby zatrudnionej polegające na systematycznym i ciągłym działaniu
trenera na terenie zakładu pracy (kontakt minimum raz w miesiącu)
oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych spotkań osób już
zatrudnionych i pracujących samodzielnie.
Programem wspomaganego zatrudnienia objęte są osoby
niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo. Osoby niepełnosprawne
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uczestniczące w programie, mają zagwarantowane podstawowe prawa
człowieka a w szczególności:
* prywatność, poufność, pełną tolerancję i akceptację oraz
traktowanie z należytą godnością i szacunkiem,
* ochronę przed jakąkolwiek formą dyskryminacji oraz nadmierną
eksploatacją umysłową i fizyczną,
* pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy na otwartym
rynku pracy,
* otrzymywanie zatrudnienia odpowiedniego do wieku oraz
predyspozycji kandydata zgodnego z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
Doświadczenia wielu krajów wskazują na wspomagane zatrudnianie,
realizowane w formie pomocy osobistego asystenta zawodowego
(trenera pracy), jako najbardziej efektywną formę usług wspierających
zarówno dla tych grup osób niepełnosprawnych jak i dla
zatrudniających ich pracodawców.
Zatrudnienie wspomagane to proces przygotowujący do wykonywania
pełnopłatnej pracy przez osoby niepełnosprawne (lub osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym z innych przyczyn), na otwartym rynku
pracy, przy wsparciu ze strony trenera pracy oraz zespołu innych
specjalistów. Zatrudnienie wspomagane jest formą wsparcia
przeznaczoną dla osób borykających się z wszelkiego rodzaju
problemami utrudniającymi wejście na oparty na zasadzie konkurencji
rynek pracy – w tym osoby niepełnosprawne bez względu na charakter i
stopień posiadanej niepełnosprawności. Zakres oraz czas świadczenia
wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zarówno osoby
niepełnosprawnej jak i pracodawcy czy zespołu w jakim wykonuje się
pracę.
Zatrudnienie wspomagane jest procesem, który obejmuje:
rekrutację i selekcję osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia
– wzajemne poznanie,
stworzenie profilu zawodowego oraz wielowymiarowe przygotowanie
klienta do wejścia na rynek pracy – zaplanowanie działań,
pomoc w poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, dobór
odpowiedniego pracodawcy do odpowiedniego pracownika – coaching
w działaniu,
bezpośredni kontakt z pracodawcą, omówienie warunków pracy, płacy,
zakresu obowiązków, wspólne dostosowanie stanowiska pracy do
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oczekiwań pracodawcy i możliwości pracownika
wsparcie w miejscu pracy oraz w drodze do pracy i z pracy – min.
trening komunikacji, szkolenie stanowiskowe, szkolenie uzupełniające,
monitoring, coaching.

Lokalizacja

Wszystkie obszary rewitalizacji
Biorąc pod uwagę problem wykluczenia społecznego na terenie
wszystkich obszarów w największym stopniu dotyka Okręg VI, Okręg I,
Okręg VIII, Okręg IV i Okręg III.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

150 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

„Zero odrzucenia” – w modelu zatrudnienia wspomaganego wsparcie
dostępne jest dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami bez
względu na rodzaj
i stopień ich niepełnosprawności (także z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu głębokim) i bez względu na to jak szeroki będzie zakres
udzielanej im pomocy.
2. Gwarancją sukcesu zatrudnienia wspomaganego i realizującej ten
model jednostki jest udzielenie osobie z niepełnosprawnością
właściwego, spersonalizowanego wsparcia we właściwym otoczeniu.
3. Nacisk na potencjał, a nie niepełnosprawność - wg tej zasady, aby
prawidłowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu
pracy, specjaliści, którzy się tym zajmują powinni dokładnie poznać i
nazwać ich umiejętności, a potem przestawić je pracodawcy. Wówczas
osoba
z niepełnosprawnością stanie się dla pracodawcy kandydatem do pracy
o klarownych kwalifikacjach.
4. Odrzucenie koncepcji “gotowości” do pracy – tradycyjne ujęcie
kwestii przeszkolenia w miejscu pracy zakłada, że umiejętności
zawodowe pracownika można wyćwiczyć do określonego poziomu
wymaganego na zajmowanym przez niego stanowisku. Ta koncepcja nie
sprawdza się w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną,
które nie osiągają stanu „pełnej gotowości do pracy” i wymagają
systematycznego szkolenia (na konkretnym stanowisku pracy, w
prawdziwych relacjach pracowniczych) w trakcie całego okresu
zatrudnienia. Ponadto, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają
problemy z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń z jednego
środowiska pracy w drugim. Oznacza to, że przygotowanie ich do pracy
na jednym stanowisku może okazać się nieodpowiednie lub
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nieskuteczne na innym.
5. Realne płace i świadczenia – wg tej zasady osoby z
niepełnosprawnościami powinny być nie tylko wynagradzane tak samo
jak osoby sprawne, ale także otrzymywać od pracodawcy takie same
świadczenia socjalne.
6. Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność – dawniej
zatrudnienie wspomagane obejmowało także model pracy grupowej,
teraz koncentruje się przede wszystkim na modelu indywidualnym –
czyli wparciu jednej osoby na jednym stanowisku pracy.
Tradycyjne zatrudnianie działa według zasady: „przeszkolić – zatrudnić”.
Model „job coaching” oparty jest na zmianie podejścia do usług w
zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy, poprzez zmianę sposobu myślenia z tradycyjnego:
„przeszkolić → zatrudnić” na zgodne z procesem wspomaganego
zatrudniania:

Cele

Cel szczegółowy 1 - Likwidacja negatywnych zjawisk społecznych.  Cel
szczegółowy 2 - Likwidacja koncentracji przestrzennej bezrobocia i
ubóstwa
Głównym celem Centrum Zatrudnienia Wspomaganego jest aktywizacja
społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością oraz innych grup
wykluczonych społecznie poprzez zatrudnienie wspomagane.

Powiązania z
kierunkami działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

EFS, PFRON, środki z budżetu Państwa

Tytuł projektu

1.10 Kraina Marzeń.

Organizator / realizator

Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowany istniejący już
budynek z przeznaczeniem na przedszkole ale również na minipracownię teatralną służącą później zapleczem przy organizacji
przedstawień teatralnych na terenie ogrodu sensorycznego. Przed
budynkiem obszar zostanie uporządkowany, wyrównany oraz
przygotowany pod stworzenie ogrodu sensorycznego z możliwością
odbywania się tam spotkań lokalnej społeczności. Z drugiej strony
budynku teren zostanie zdrenażowany w celu stworzenia boiska, na
którego obszarze odbywać się będą mecze dzieci, młodzieży i lokalnej
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społeczności.

Lokalizacja

Obszar – Bogusław Przemysłowe, działki: 335/12, 335/13, 335/16

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

100 000,00 zł– wkład własny

Przewidywane rezultaty

Obszar objęty rewitalizacją, na którym powstanie ogród sensoryczny z
zapleczem teatralnym, przedszkole i boisko, ma powierzchnię 3260m².
Do wykonania zadania zostanie zaangażowanych około 50 osób. W
działaniach wezmą udział specjaliści z różnych dziedzin, odpowiedzialni
za funkcjonowanie ogrodu sensorycznego, za strefę sportową i
zaplecze dydaktyczno – rekreacyjne – około 10 osób a przede
wszystkim uczestnicy działań projektowych: dzieci, młodzież i lokalna
społeczność.

Cele

Obszar ten stanowi idealne miejsce do stworzenia
międzypokoleniowego centrum kulturalnego w postaci: przedszkola
zintegrowanego z ogrodem sensorycznym i placem zabaw, w którym
mogłoby również znaleźć się miejsce do wystawiania małych
przedstawień teatralnych dla lokalnej społeczności, integrujące dzieci,
młodzież i seniorów w swoich działaniach oraz zaplecza sportowego w
formie boiska w celu zmiany sposobu myślenia i krzewienia kultury
fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego. Miejsce takie z
pewnością miałoby ogromne oddziaływanie na zamieszkujących te
tereny mieszkańców i wpłynęłoby także na poczucie odpowiedzialności
za ten obszar.

700 000,00 zł - planowana kwota dofinansowania

Usunięcie braków w strukturze przestrzennej podniesie jakość życia
mieszkańców, poprawi wizerunek miasta a włączenie organizacji
pozarządowych, placówek kultury i aktywizacja młodzieży uruchomi
efekt synergii zwiększając skalę pozytywnych przemian.

Powiązania z kierunkami 1.4 Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
działań
4.3 Termomodernizacja obiektów

Źródła finansowania
Projektu

Kredyt

Tytuł projektu

1.11 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną.

Organizator / realizator

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Zakres realizowanego

Cykl akcji kulturalno-rozrywkowych typu „święto ulicy”,
organizowanych raz w roku przez dane osiedle.
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zadania
Lokalizacja

Obszar rewitalizacji – wszystkie okręgi

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

150 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

- udział mieszkańców osiedli w wydarzeniach kulturalnorozrywkowych;
- wzrost zaangażowania mieszkańców

Cele

- integracja mieszkańców osiedli wokół wydarzeń kulturalnorozrywkowych;
- realny wpływ na rozwój swojego miejsca zamieszkania;

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.2 Budowanie tożsamości lokalnej

Źródła finansowania
Projektu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego

Tytuł projektu

1.12 Generator Projektów.

Organizator / realizator

Fundacja 750-lecia Jarocina

Zakres realizowanego
zadania

Prowadzenie stałego doradztwa, cyklicznych szkoleń, przedsięwzięć
promocyjnych oraz aktywizujących.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji- okręg Śródmieście

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

250 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Efektem działań Generatora będzie zbudowanie koalicji zdolnych do
opowiadania się za zmianami w interesie publicznym pomiędzy
różnymi podmiotami życia społecznego oraz zmotywowanie
społeczności gminy do współrozwiązywania lokalnych problemów.

Cele

Generator ma być platformą wymiany doświadczeń aktywizująca
mieszkańców gminy i mobilizująca ich do włączania się w kreowanie
życia publicznego. Główny celem Generatora będzie wzmocnienie
instytucjonalne istniejących organizacji pozarządowych i wspieranie
grup inicjatywnych w procesie legalizacji struktur oraz promowanie
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społeczeństwa obywatelskiego jako czynnika wzmacniającego spójność
społeczną kraju. Istotne także będzie promowanie już wypracowanych
dobrych praktyk, różnego rodzaju aktywności obywatelskiej
mieszkańców gminy oraz budowanie modelu współpracy poprzez
wypracowanie zasad kultury współpracy i zaktywizowanie obywateli
do angażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych.
Osiągniemy to poprzez prowadzenie stałego doradztwa, cyklicznych
szkoleń, przedsięwzięć promocyjnych oraz aktywizujących. Efektem
działań Generatora będzie zbudowanie koalicji zdolnych do
opowiadania się za zmianami w interesie publicznym pomiędzy
różnymi podmiotami życia społecznego oraz zmotywowanie
społeczności gminy do współrozwiązywania lokalnych problemów.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.4 Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji

Źródła finansowania
Projektu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne, Gmina
Jarocin

Tytuł projektu

1.13 Czytanie na polanie.

Organizator / realizator

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

W okresie od czerwca do września organizacja akcji czytelniczych na
polanie przed Pałacem Radolińskich, z wykorzystaniem warsztatu
biblioteki oraz zewnętrznej oferty warsztatów i spotkań ze znanymi
pisarzami, autorami książek dla dzieci.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji – Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

25 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

- Wzrost poziomu czytelnictwa;
- Wzrost udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych;
- Integracja mieszkańców wokół działań kulturalnych i aktywne
włączanie się w animację i budowanie oferty dla dzieci;

Cele

- promocja czytelnictwa i aktywnego udziału w kulturze;
- promocja biblioteki - Oddziału dla Dzieci wśród mieszkańców obszaru
rewitalizacji;
- atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu w okresie letnim
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Powiązania z kierunkami 1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
działań
Źródła finansowania
Projektu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne, Gmina
Jarocin

Tytuł projektu

1.14 Kino wagonowe

Organizator / realizator

Stowarzyszenie Szerokim Torem

Zakres realizowanego
zadania

Zadanie polega na zakupieniu wagonu kolejowego, wspólne
wyremontowanie i adaptację go na potrzeby kina (ekran, rzutnik,
krzesła, nagłośnienie, oświetlenie).
Wyremontowana i zaadaptowana na widownię i otwarte miejsce
spotkań wiata przy opuszczonej bocznicy kolejowej.
W ramach zadania odbywać się będą pokazy filmowe (filmy o historii
regionu oraz związane z koleją) i spotkania z regionalistami.

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

50 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

1 – 2 wagony
1 wiata
4 pokazy filmowe rocznie
4 spotkania z regionalistami rocznie

Cele

- aktywizacja mieszkańców, głównie młodzieży Okręgu Przemysłowego
oraz mieszkańców Jarocina, pasjonatów kolei i kina;
- ożywienie ul. Sienkiewicza, która znajduje się przy torach kolejowych
w bliskości dworca kolejowego i stanowi zamkniętą enklawę dla reszty
mieszkańców;
- wykorzystanie starej, opuszczonej infrastruktury na cele
kulturotwórcze, integrację mieszkańców
- stworzenie ciekawego miejsca spotkań dla mieszkańców;

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
8.2 Budowanie tożsamości lokalnej

Źródła finansowania

Gmina Jarocin, środki własne, sponsorzy, dofinansowanie zewnętrzne
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Projektu

Tytuł projektu

1.15 Zagospodarowanie i „otwarcie podwórek” w centrum
miasta Jarocin

Organizator / realizator

Zarząd Osiedla nr 1 w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Działania skierowane są na ożywienie podwórek znajdujących się w
centrum miasta Jarocina. Spowodują aktywne uczestnictwo
mieszkańców w działaniach dążących do zmian w najbliższej
przestrzeni. Dziś zamknięte i zaniedbane podwórka zostaną otwarte i
udostępnione dla lokalnej społeczności. Stworzą miejsce w którym
będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne, gry i zabawy. Poprzez
organizacje różnych akcji społecznych polegających na
uporządkowaniu, zagospodarowaniu zielenią i późniejszym dbaniem o
nią, pozwolą zintegrować oraz nauczyć odpowiedzialności.
Przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami, wspólnie
zaprojektowana zostanie przestrzeń podwórka a następnie wspólnie
zrealizowana przez mieszkańców.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

150 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Podejmowane działania pozwolą zintegrować mieszkańców i nauczą
ich odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Zwiększona zostanie
przestrzeń publiczna, ogólnodostępna poprzez otwarcie podwórek
znajdujących się w centrum miasta (liczba podwórek na których
realizowane jest przedsięwzięcie).

Cele

Polepszenie więzi międzyludzkich
- polepszenie wizerunku centrum miasta
- budowanie tożsamości lokalnej
- poprawa środowiska zamieszkania

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.2 Budowanie tożsamości lokalnej
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Środki zewnętrzne
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Tytuł projektu

1.16 Czwartki Regionalne

Organizator / realizator

Muzeum Regionalne w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

W ramach przedsięwzięcia powstanie cykl spotkań w siedzibie
muzeum oraz w przestrzeni Starego Miasta, których przedmiotem
będzie prezentowanie ciekawostek z historii miasta

Lokalizacja

Jarocin Stare Miasto

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

W ramach projektu odbędzie się cykl 8 spotkań.
W każdym ze spotkań udział weźmie kilkadziesiąt osób
zamieszkujących tereny zdegradowane

Cele

Cykl spotkań proponowanych przez muzeum ma na celu
prezentowanie historii miasta z naciskiem na to co działo się w
historycznym centrum miasta. Informowanie mieszkańców o historii
ich miejsca zamieszkania ma na celu przede wszystkim budowanie
poczucia tożsamości z tym miejscem. Pozbawienie kamienic i ulic
zupełnej anonimowości i wypełnienie ich treścią pozwoli zrozumieć
wyjątkowość miejsca w którym przebywają co powinno się przełożyć
na większe dbanie o swoją przestrzeń.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
8.2 Budowanie tożsamości lokalnej
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Budżet Muzeum Regionalnego

Tytuł projektu

1.17 Renowacja organów w kościele parafialnym p.w.
Chrystusa Króla w Jarocinie w celu wykorzystania ich pełnych
możliwości w organizacji wydarzeń kulturalnych.

Organizator / realizator

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie.

Zakres realizowanego
zadania

Renowacja organów piszczałkowych w kościele parafialnym p.w.
Chrystusa Króla w Jarocinie.
Nawiązanie kontaktów ze środowiskiem muzyków i organistów w celu
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organizacji koncertów oraz spotkań edukacyjnych.
Skierowanie oferty edukacyjnej do szkół, stowarzyszeń, klubów oraz
oferty współpracy do szkół i ognisk muzycznych.

Lokalizacja

Okręg Śródmieście, działka nr 1750/4, kościół parafialny p.w. Chrystusa
Króla w Jarocinie ul. Ignacego Paderewskiego 9

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Około 300 000 zł: wkład własny 45 000 zł dotacja 255 000 zł

Przewidywane rezultaty

Renowacja organów umożliwi ich wykorzystanie podczas
organizowanych wydarzeń artystyczno-kulturalnych dla mieszkańców
Jarocina, zwłaszcza mieszkających na obszarze rewitalizacji
oznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Podniesienie poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym
poprzez zwiększenie liczby uczestników spotkań i wydarzeń
artystyczno-kulturalnych .
Podniesienie poziomu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, rozwój
kultury muzycznej społeczeństwa.

Cele

Uruchomienie w centrum obszarów rewitalizacji narzędzia będącego
pomocą w organizowaniu i przeprowadzaniu wydarzeń kulturalnych
zwłaszcza w zakresie kultury muzycznej, szczególnie muzyki
organowej.
Umożliwienie osobom starszym i o ograniczonej sprawności ruchowej
udziału w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych organizowanych w
znanym im budynku, blisko ich miejsca zamieszkania i bez barier
architektonicznych.
Otwarcie na wydarzenia artystyczno-kulturalne z zakresu kultury
muzycznej budynku z dużą ilością miejsc siedzących, niezależnego od
warunków pogodowych, co sprzyjać będzie udziałowi zarówno osób
starszych jak i rodzin z dziećmi.
Stworzenie oferty edukacyjnej dla szkół, współpraca ze szkołami i
ogniskami muzycznymi, klubami seniora itp.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.2 Budowanie tożsamości lokalnej
1.4 Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

wkład własny, dotacja

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
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Tytuł projektu

1.18 Miejsce integracji mieszkańców osiedla i całej Gminy.

Organizator / realizator

Zarząd Osiedla nr 6 Tumidaj

Zakres realizowanego
zadania

Wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej pozwoli stworzyć nowe
miejsce spotkań, warsztatów edukacyjnych i sportowych.

Lokalizacja

Poza obszarem rewitalizacji. Okręg Tumidaj, nr działki 746/7; realizacja
planowanego przedsięwzięcia umożliwi zintegrowanie mieszkańców
całego miasta Jarocin, w tym również mieszkańców obszaru
rewitalizowanego. Bliskie sąsiedztwo oraz idea wpisująca się w
założenia rewitalizacji, przyczyniła się do uwzględnienia
przedmiotowego wniosku w niniejszym opracowaniu. Niezmiernie
ważny jest fakt, iż planowane działanie będzie stymulowało ożywienie
zdegradowanego obszaru także z zewnątrz, co zapewni bardziej
komplementarne podejście do procesu rewitalizacji.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Ok. 50 000 zł

Przewidywane rezultaty

Atrakcyjne miejsce, które pozwoli zintegrować mieszkańców. Wpłynie
pozytywnie na obszar rewitalizacji. Dane pomieszczenie pozwoli na
organizację kursów, szkoleń, warsztatów, wernisaży, wystaw.
Architektura budynku nie posiada barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych.

Cele

Stworzenie miejsca integracji społecznej, kulturalnej, wychowawczej i
edukacyjnej, które pozytywnie wpłynie na obszar osiedla i obszar
rewitalizacji. Atrakcyjna lokalizacja znacząco wpłynie na mieszkańców
obszaru rewitalizacji.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Budżet Miasta, środki własne, dofinansowanie

Tytuł projektu

1.19 Rozszerzenie oferty sportowej poprzez rozbudowę
infrastruktury

Organizator / realizator

Jarocin – Sport

Zakres realizowanego
zadania

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie basenu z dnem
ruchomym,
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Lokalizacja

Okręg Tysiąclecia/ Kasztanowa nr działki 495/11 , 495/20

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

15 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Stworzenie nowych miejsc pracy, przestrzeń do integracji społecznej i
sportowej, Propagowanie zdrowego trybu życia. Wykorzystywanie
technologii przyjaznych środowisku , wprowadzenie ładu
przestrzennego.

Cele

Stworzenie atrakcyjnego miejsca dla uprawiania sportu i rekreacji,
powstanie nowych miejsc pracy, wprowadzenie ładu przestrzennego,
wykorzystywanie technologii proekologicznych

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców
9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Środki zewnętrzne, środki własne, kredyt

Projekt zintegrowany

9.6

b) Cel strategiczny 2: Rozwój rynku pracy

Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

2.1 Budowa Multimedialnego Centrum Południowej Oficyny
Wydawniczej Etap II

Organizator / realizator

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Zakres realizowanego
zadania

W ramach I etapu nie zrewitalizowano całego obiektu mieszczącego się
przy ulicy Kasprzaka 1A. Założeniem II Etapu jest dokończenie
rewitalizacji poprzez przebudowę mieszczącej się tu hali na potrzeby
związane z działalnością spółki oraz rozbudowę obiektu o
pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności będącej
przedmiotem statutowych działań firmy.

Lokalizacja

Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa. Adres: ul. Kasprzaka 1A, nr działki
496/186

Szacunkowa wartość

Ok. 1 800 000 zł

128

przedsięwzięcia
Przewidywane rezultaty

1. Powstanie ok. 7 nowych miejsc pracy
2. Ok. 230 m2 zrewitalizowanego obiektu.
3. Ok. 300 m2 nowych powierzchni dla potrzeb przedsiębiorstwa.
4. Nowe możliwości działania dla „Fundacji Ogród Marzeń”.

Cele

Dokończenie procesu rewitalizacji obiektu przy ul. Kasprzaka 1A w
Jarocinie.
Cele do osiągnięcia:
1. Zakończenie procesu remontu obiektu i jego rozbudowa.
2. Uzyskanie nowych miejsc pracy.
3. Zwiększenie możliwości działania Fundacji.

Powiązania z kierunkami 2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.3 Walka z bezrobociem
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.4 Przystosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, Pożyczka JESSICA II, środki własne

Tytuł projektu

2.2 Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z
zapleczem socjalno – biurowym

Organizator / realizator

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku hali produkcyjno
– magazynowej podzielonej na cztery niezależne moduły, składające
się z części: biurowej, gospodarczej, socjalnej
i hali produkcyjno – magazynowej, do którego będą poprowadzone
następujące instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna
i gazowa.
Przedmiotem inwestycji jest również powstanie budynku portierni oraz
stacji transformatorowej.
Projektowany budynek zawiera się w regularnej bryle, z której
wysunięta zostanie część biurowa wznoszona w technologii
tradycyjnej. Bezpośrednio na elewacji frontowej zlokalizowane doki
oraz rampy rozładunkowe.
Budynek będzie zaprojektowany w taki sposób, że razie wyczerpania
całej powierzchni hali przez wynajmujących przedsiębiorców, będzie
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możliwość rozbudowy o nowe powierzchnie gospodarcze.

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy
ul. Przemysłowa/ul. Brzozowa w Jarocinie
nr działki: 303/2, 306/6, 309/1, 310, 311, 312/4, 312/5, 313/1, 314/1,
obręb: Bogusław - Przemysłowe

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Kwota całkowita: 15 500 000 zł
Kwota dofinansowania (85%): 13 170 000 mln zł
Wkład własny (15%): 2 320 000 mln zł

Przewidywane rezultaty

W wyniku zrealizowania przedsięwzięcia powstanie:
Łączna powierzchnia użytkowa budynku hali wynosi 5 830,40 m2,
z czego część socjalna, biurowa i gospodarcza zajmuje na dwóch
kondygnacjach łącznie 1 107,08 m2, a część produkcyjno –
magazynowa 4 750,32 m2.
Każdy z czterech jednakowych modułów ma 1 450,86 m2.
Kubatura całego obiektu wynosi 45 602 m3.
Powierzchnia utwardzeń, parkingi, chodniki, droga pożarowa, place
manewrowe stanowi łącznie 7 641,08 m2.
Miejsca parkingowe na 65 miejsc, dodatkowo możliwość lokalizacji
miejsc postojowych w pasie rozgraniczającym jednię w ilości 35 miejsc.
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 14 409,46 m2.

Cele

Celem przedsięwzięcia jest:
- podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenów między
ul. Przemysłową a ul. Brzozową;
- tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy;
- przyciągniecie kolejnych inwestorów;
- nadanie nowych funkcji funkcjonalno – przestrzennych

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.2 Tworzenie miejsc inwestycyjnych
2.3 Walka z bezrobociem
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji

Źródła finansowania
Projektu

Wkład własny, dofinansowanie zewnętrzne

Tytuł projektu

2.3
1. Poprawa lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie
zatrudnienia na terenie Przemysłowym;
2. Zwiększenie efektywności starych obiektów budowlanych
poprzez ich rozbudowę, termomodernizację, wykorzystanie
technologii fotowoltaicznej i nadanie im nowych funkcji;
3. Stworzenie na ścieżce rowerowej przy firmie
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samoobsługowej stacji naprawy rowerów;
4. Stworzenie w drodze w okolicy firmy zadaszonego przystanku
autobusowego;
5. Stworzenie niewielkiego punktu szkoleniowego dla grafików i
uczniów szkół o profilu reklama/grafika/poligrafia we
współpracy z lokalnym technikum/liceum;
6. Ustawienie na terenie zdegradowanym tablic informacyjnych
z hasłami motywującymi do działania, podjęcia pracy,
pozytywnego myślenia, pokonania samotności, wyeliminowania
wykluczenia społecznego.
Organizator / realizator

P11 Agencja Reklam Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Ad. 1. Poprawa lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia
na terenie Przemysłowym
– zgłoszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w lokalnej prasie
oferty/zapotrzebowania na stanowiska: Monter Reklam, Konstruktor,
- przyjęcie osób na okres próbny/czas nieokreślony.
2. Zwiększenie efektywności starych obiektów budowlanych poprzez ich
rozbudowę, termomodernizację, wykorzystanie technologii
fotowoltaicznej i nadanie im nowych funkcji (Grafika w załączeniu);
- zakup materiałów i zlecenie wykonania usług budowlanych,
3. Stworzenie na ścieżce rowerowej przy firmie samoobsługowej stacji
naprawy rowerów (Grafika w załączeniu);
- wyznaczenie, utwardzenie miejsca, zakup odpowiedniego stojaka i
montaż
4. Stworzenie w drodze w okolicy firmy zadaszonego przystanku
autobusowego (Grafika w załączeniu):
- zaprojektowanie, uzyskanie odpowiedniej akceptacji i zgody na
montaż
- montaż konstrukcji w wyznaczonym miejscu
5. Stworzenie niewielkiego punktu szkoleniowego dla grafików i
uczniów szkół o profilu reklama/grafika/poligrafia we współpracy z
lokalnym technikum/liceum
- adaptacja pomieszczenia
- zakup sprzętu min. 5 stanowisk – komputery, monitory, rzutnik, ekran,
oprogramowanie dla grafików;
- ustalenie harmonogramu prezentacji, oferty szkoleń;
6. Ustawienie na terenie zdegradowanym tablic informacyjnych z
hasłami motywującymi do działania, podjęcia pracy, pozytywnego
myślenia, pokonania samotności, wyeliminowania wykluczenia
społecznego:
- zaprojektowanie przestawnych stojaków/tablic
- zaprojektowanie 10 tablic z grafiką i hasłami
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- uzyskanie akceptacji w urzędzie
- zakup materiałów i wykonanie stojaków/tablic
- montaż w wyznaczonych miejscach na terenie Obszaru Przemysł

Lokalizacja

Ad. 1-5.
Obszar Przemysłowy – Działka 2089/4 i 2027/37, ul. Powstańców
Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin,
Ad. 6
Teren przy ulicach zamieszkanych na Obszarze Przemysłowym

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Ad. 2. Zwiększenie efektywności starych obiektów budowlanych
poprzez ich rozbudowę, termomodernizację, wykorzystanie technologii
fotowoltaicznej i nadanie im nowych funkcji;
Rozbudowa + elewacja + wejście – 700.000,00 zł + Fotowoltanika –
200.000,00 zł
RAZEM – 900 000,00 zł netto
Ad. 3. Stworzenie na ścieżce rowerowej przy firmie samoobsługowej
stacji naprawy rowerów;
Zakup stacji i jej montaż – 4 000,00 zł netto
Ad. 4. Stworzenie w drodze w okolicy firmy zadaszonego przystanku
autobusowego:
Projekt i konstrukcja – 15 000,00 zł netto
Ad. 5. Stworzenie niewielkiego punktu szkoleniowego dla grafików i
uczniów szkół o profilu reklama/grafika/poligrafia we współpracy z
lokalnym technikum/liceum
Komputery x5 – 12 500,00 zł + Oprogramowanie x5 – 10 500,00 zł
+ Stoły i krzesła x6 – 6 000,00 zł + Ekran, rzutnik/telewizor – 4
500,00 zł,
RAZEM – 33 500,00 zł netto

Przewidywane rezultaty

6. Ustawienie na terenie zdegradowanym tablic informacyjnych z
hasłami motywującymi do działania, podjęcia pracy, pozytywnego
myślenia, pokonania samotności, wyeliminowania wykluczenia
społecznego:
Projekt i konstrukcja x10 – 6 000,00 zł + Wymienne tablice x10 – 1
500,00 zł
RAZEM – 7 500,00 zł netto
Ad. 1. Poprawa lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia
na terenie Przemysłowym
- Minimum 2 nowych pracowników - Liczba podpisanych umów lub
wydruków ZUS-DRA zarejestrowanych/zatrudnionych skierowanych
bezrobotnych
Ad. 2. Zwiększenie efektywności starych obiektów budowlanych
poprzez ich rozbudowę, termomodernizację, wykorzystanie technologii
fotowoltaicznej i nadanie im nowych funkcji;
- dobudowa jednego magazynu o min. powierzchni 50m2,
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- dobudowa jednego nowoczesnego, przeszklonego wejścia do firmy,
- utworzenie min. 100m2 parkingu przed firmą i zagospodarowanie
zieleni,
- montaż paneli fotowoltaicznych.
Ad. 3. Stworzenie na ścieżce rowerowej przy firmie samoobsługowej
stacji naprawy rowerów;
- montaż jednego stanowiska samoobsługowej stacji do naprawy
rowerów w granicy działki przy ul. Powstańców Wlkp 1.
Ad. 4. Stworzenie w drodze w okolicy firmy zadaszonego przystanku
autobusowego:
- montaż jednej konstrukcji przystanku autobusowego w wyznaczonym
miejscu przy ul. Powstańców Wlkp 1.
Ad. 5. Stworzenie niewielkiego punktu szkoleniowego dla grafików i
uczniów szkół o profilu reklama/grafika/poligrafia we współpracy z
lokalnym technikum/liceum
- adaptacja pomieszczenia ok. 30 m2
- zakup sprzętu i oprogramowania min. 5 kompletów
- jedna umowa z Instruktorem;

Cele

Ad. 6. Ustawienie na terenie zdegradowanym tablic informacyjnych z
hasłami motywującymi do działania, podjęcia pracy, pozytywnego
myślenia, pokonania samotności, wyeliminowania wykluczenia
społecznego:
- stworzenie 10 stojaków do tablic
Poprzez rozbudowę firmy chcemy dać możliwość pracy i rozwoju
mieszkającym w okolicy osobom, które obecnie nie mają żadnego lub
stałego zatrudnienia. Przyczyni się to do zmniejszenia zarejestrowanych
osób bezrobotnych, a w dłuższym czasie do zmiany statusu tych osób i
ich rodzin obecnie żyjących w ubóstwie i posiadających status osób
wykluczonych społecznie.
Chcemy przyczynić się do złagodzenia skutków działania czynników
negatywnych poprzez ustawienie na terenie zdegradowanym za zgodą
Gminy niewielkich tablic informacyjnych przeznaczonych tylko do
przekazu „haseł motywujących”. Konstrukcje, grafika i cytaty zostałyby
przygotowane przez naszych konstruktorów i grafików. Cel: zachęcałyby
do podjęcia pracy, podjęcia starań o lepsze warunki przy pracach
sezonowych, poszukiwania rozwiązań problemów nie przez alkohol,
przemoc i kradzież, zachęcałyby do pozytywnego myślenia, pokonania
samotności, wyjścia z domu i np. wzięcia udziału w organizowanych na
terenie gminy, okolicy atrakcjach. Zdajemy sobie sprawę, że tablice i ich
postawienie nie oddziaływałyby w sposób materialny na osoby, a
jedynie w sposób psychologiczny. W zestawieniu z odpowiednimi
działaniami skierowanymi przez MGOPS, PCPR czy POLICJĘ mogłyby
przynieść pozytywny skutek społeczny.
Nasza działka na terenie Obszaru Przemysł jest położona w tej części
Jarocina, w której kiedyś działała ogromna fabryka produkująca meble.
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Obecnie budynki na tym terenie są zniszczone i widać przejeżdżając
ulicą ul Powstańców Wlkp. Od mostów do wjazdu na Ługi, że miejsce to
ma charakter przemysłowy „z czasów PRL”. Chcemy zainwestować
środki w stworzenie nowoczesnej elewacji budynku, która wyróżniałaby
się na tle całego terenu. Dodatkowo zamierzamy zainstalować system
baterii fotowoltaicznych, by odzyskiwać energię słoneczną. Nowa
elewacja widoczna byłaby z ulicy dla wszystkich podróżujących
autobusami, samochodami czy rowerami.
Dla rowerów przygotować planujemy samoobsługową stację napraw.
Zakończona kilka lat temu budowa mostów przerwała ścieżkę
rowerową, której ciąg dalszy przebiega przed naszą firmą. Dla
rowerzystów ustawimy specjalną zabudowę z narzędziami, pompką i
stojakiem do roweru. Takie stacje są już w Jarocinie i cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Dla polepszenia komfortu podróżującym publicznymi środkami
komunikacji w Jarocinie możemy przy wykorzystaniu naszej wiedzy i
kreatywności zaprojektować i wykonać przystanek autobusowy. Projekt
i wykonanie uzależniamy od zgody Gminy. Chcielibyśmy, aby
konstrukcja stanęła w miejscu, gdzie obecnie znajduje się przystanek
bez zadaszenia.
Podróżujący nie będą moknąć oczekując na autobus na takim
przystanku a przejeżdżając będą widzieli kolorowy, nowoczesny
przystanek.

Powiązania z
kierunkami działań

W czasie rozbudowy chcemy wygospodarować pomieszczenie, które
zostałoby wyposażone w komputery z licencjonowanym
oprogramowaniem dla grafików. Na tym sprzęcie nasz pracownik
posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w wyznaczonych
terminach edukowałby osoby prywatne lub skierowane przez szkołę i
inne instytucje. Celem prezentacji i szkoleń byłoby poszerzenie wiedzy z
zakresu kreacji i tworzenia grafiki komputerowej. Młodzi uczestnicy o
odpowiednich umiejętnościach mogliby podjąć z nami współpracę np.
na wykonanie zlecanych w przyszłości projektów graficznych.
Zlikwidowałoby to ilość rejestrujących się osób jako bezrobotne.
2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.3 Walka z bezrobociem
3.3 Poprawa bezpieczeństwa

Źródła finansowania
Projektu

Pożyczka Jeremi, Jessica, środki własne

Tytuł projektu

2.4 Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej wysokiej
jakości

Organizator / realizator

Lama Gold Europe Sp. z o.o. Sp. K.

Zakres realizowanego

Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni mieszkaniowej i
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zadania

usługowej, stworzenie miejsc integracji, likwidacja barier
architektonicznych, zmniejszenie energochłonności

Lokalizacja

Okręg Śródmieście , ul. Moniuszki 14, Działki nr 354/4 i 354/3

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

4 000 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Przez stworzenie nowej jakości przestrzeni usługowej i
mieszkaniowej osiągniemy nowe miejsca pracy i zamieszkania,
osiągniemy pozytywny wpływ na środowisko, poprawimy
bezpieczeństwo, zwiększymy poziom integracji społecznej.

Cele

Stworzenie w centrum miasta miejsc do zamieszkania i
prowadzenia działalności która aktywnie będzie oddziałać na
otaczająca przestrzeń co przyczyniać się będzie do zmiany
niekorzystnego trendu migracji oraz niwelacji bezrobocia ,
stworzenie miejsc integracji społecznej, zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa, likwidacja przeszkód architektonicznych,
zmniejszenie energochłonności.

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.3 Walka z bezrobociem
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji

Źródła finansowania
Projektu

Własne, kredyty, dofinansowanie zewnętrzne

Tytuł projektu

2.5 Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole

Organizator / realizator

Oriens K. Kłosowski, N. Kłosowska Sp. J.

Zakres realizowanego
zadania

Dobudowa budynku do istniejącego budynku w którym znajduje się
plac zabaw dla dzieci Bajkoland

Lokalizacja

Jarocin, ul. Wrocławska 46a, nr działki 1183/11

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Na chwilę obecną trudno oszacować koszty.

Przewidywane rezultaty

utworzenie od 6 do 12 nowych miejsc pracy
wybudowanie 247 m2 nowych powierzchni użytkowych

Cele

Stworzenie od 6 do 12 nowych miejsc pracy, umożliwienie szybszego
powrotu rodziców na rynek pracy, wprowadzenie nie występującej
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jeszcze na terenie MiG Jarocin nowej metody nauczania dzieci w wieku
przedszkolnym programu Mother Goose Time czyli program do nauki
języka angielskiego, spójny z założeniami metody Montessori i
przygotowany tak, by nauka języka angielskiego mogła odbywać się
przy wykorzystaniu rożnych umiejętności i zainteresowań dzieci.

Powiązania z kierunkami
działań

1.5 Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji
2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.3 Walka z bezrobociem
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, środki zewnętrzne

Tytuł projektu

2.6 Zmiana sposobu wykorzystania oraz rozszerzenie
działalności w kamienicy przy ulicy Śródmiejskiej 11

Organizator / realizator

Mariusz Cieślak, ul. Śródmiejska 11 , 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

-Budowa Groty solnej wraz z wyposażeniem
-Zaadaptowanie części pomieszczeń na pokoje hotelowe
-Przekształcenie części handlowej na restaurację wraz z wyposażeniem
kuchni

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto, działka numer 1405

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

450 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

-powstanie restauracji o powierzchni około 100m/kw
-powstanie groty solnej o powierzchni około 30m/kw
-powstanie 5-6 pokoi hotelowych o łącznej powierzchni około
100m/kw

Cele

Zwiększenie atrakcyjności starego miasta i zmianę jego roli , które w
obecnej chwili niejako pustoszeje poprzez zanikanie dotychczasowego
przeznaczenia centrum miasta które pełniło rolę handlową. Obecne
lokale są zbyt małe by pełniły rolę handlową dlatego należy zmienić
sposób wykorzystania starego miasta na: Usługową – Rekreacyjną Rozrywkową. W ścisłym centrum (obszar rynku) brakuje restauracji,
powstanie takiego lokalu spowoduje zmniejszenie bezrobocia oraz
zachęci do spędzania wolnego czasu w części starego miasta.
Powstanie groty solnej będzie kolejną atrakcją która będzie zachęcała
do odwiedzania tej części Jarocina zarówno poprzez dzieci , młodzież ,
seniorów. Grota oprócz funkcji rekreacyjnej pełnić będzie rolę
zdrowotną. Baza noclegowa w centrum – rozwiąże problemy ze zbyt
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małą liczbą miejsc noclegowych zwłaszcza w okresach eventów
przyciągających sporo gości spoza Jarocina.

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Wkład własny , zewnętrzne dofinansowanie

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

2.7 Rewitalizacja obszaru targowiska w Jarocinie.

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie.

Zakres realizowanego
zadania

1. Utworzenie deptaka (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż rzeki Lipinki
wraz z możliwością utworzenia miejsc handlowo-usługowych.
2. Budowa drogi dojazdowej z ul. Poznańskiej do targowiska przez
część terenu ogródków działkowych.

Lokalizacja

Poza obszarem rewitalizacji. Ul. Kasztanowa. Nr działki: 730/6.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia umożliwi stwoerzenie nowych
miejsc pracy, walkę z bezrobociem, aktywizację mieszkańców. Bliskie
sąsiedztwo oraz idea wpisująca się w założenia rewitalizacji,
przyczyniła się do uwzględnienia przedmiotowego wniosku w
niniejszym opracowaniu. Niezmiernie ważny jest fakt, iż planowane
działanie będzie stymulowało ożywienie zdegradowanego obszaru
także z zewnątrz, co zapewni bardziej komplementarne podejście do
procesu rewitalizacji.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Stworzenie 150 nowych miejsc handlowych będących jednocześnie
nowymi miejscami pracy.
Nowe miejsca postojowe.
Zwiększenie atrakcyjności targowiska poprzez osiągnięcie ładu
przestrzennego oraz budowę drogi dojazdowej od strony ul.
Poznańskiej.

Cele

Poprawa układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi dojazdowej
przez część terenu ogródków działkowych.
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Zwiększenie atrakcyjności targowiska poprzez wyznaczenie
dodatkowych miejsc postojowych oraz zwiększenie ilości miejsc
handlowych.

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.2 Tworzenie miejsc inwestycyjnych
2.3 Walka z bezrobociem

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Tytuł projektu

2.8 Budowa lokalu usługowo – mieszkalnego

Organizator / realizator

Zakład fryzjerski „Uroda” Monika Maciejewska

Zakres realizowanego
zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowanie działki.
Budowanie na podstawie projektu. Obiekt będzie wyposażony w
ekologiczne instalacje (piec gazowy zastąpi piec węglowy co wpłynie na
redukcje CO2 do atmosfery

Lokalizacja

Okręg Kościuszki, u. Kościuszki 16 D, nr. działki 1783/1

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

400 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Powstanie zakładu usługowo – mieszkalnego wpłynie pozytywnie na
obszar rewitalizacji poprzez zwiększenie usług na tym obszarze,
zmniejszenie bezrobocia. Nieuporządkowany teren zostanie
zagospodarowany, a przez co bardziej atrakcyjny, jego wartość
podniesie również posadzenie zieleni. Budowa pozwoli na swobodny
dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Cele

Zagospodarowanie, uporządkowanie działki leżącej w obszarze
rewitalizacji spowoduje zwiększenie jej atrakcyjności. Budowa budynku
przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia oraz rozwoju firmy poprzez
zatrudnienie pracowników i kształcenie uczniów.

Powiązania z kierunkami
działań

2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, dotacja

c) Cel strategiczny 3: Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, zapewnienie
bezpieczeństwa i obsługi mieszkańców
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Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

3.1 Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do
podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie
ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku
głównego szpitala w Jarocinie

Organizator / realizator

Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. , 63-200 Jarocin, Szpitalna
1

Zakres realizowanego
zadania

„PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W
JAROCINIE NA POTRZEBY PORADNI LEKARZA RODZINNEGO , ODDZIAŁU
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO”
I.

Przebudowa parteru i I piętra na potrzeby oddziału chorób
wewnętrznych
II. Przebudowa II piętra na oddział dziecięcy
III. Przebudowa pomieszczeń piwnicy na potrzeby poradni
lekarza rodzinnego
Przebudowa obejmuje :
- wykonanie sal chorych z pełnymi węzłami sanitarnymi
dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych
- eliminacja wieloosobowych , zbyt małych sal chorych
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie nowych instalacji wod-kan.,
- wykonanie nowych instalacji co
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych
- wykonanie nowych instalacji teletechnicznych
- wykonanie nowych instalacji gazów medycznych
- wykonanie pomieszczeń poradni lekarza rodzinnego
Podstawowy zakres robót budowlanych:
- budowlane : częściowa wymiana stropu(drewnianego) przebudowa
ścian, płytki ścienne , posadzki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- instalacyjne : wymiana pionów i wykonanie nowych instalacji
sanitarnych, wod-kan., elektrycznych , teletechnicznych , gazów
medycznych oraz klimatyzacji i wentylacji
-wykończeniowe – malowania, wykładziny , odbojnice itp.
Wykonane prace istotnie poprawią stanu techniczny budynku
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przywracając możliwość jego użytkowania poprzez , a także poprawią
efektywności energetycznej budynku miedzy innymi dzięki wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej

Lokalizacja

Nieruchomość szpitala powiatowego
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
Działka Nr 1212/2 , arkusz mapy 14. Obręb Jarocin

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

8 300 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Planowana przedsięwzięcie :
-pozwoli na przeciwdziałanie niekorzystnym efektom starzenia się
społeczeństwa w zakresie opieki szpitalnej nad mieszkańcami wieku
poprodukcyjnym, a także zachęci młode osoby zakładające rodziny do
pozostania na terenie gminy .
-umożliwi zachowanie miejsc pracy personelowi oddziałów
wewnętrznego oraz dziecięcego , w wyniku możliwej likwidacji
wymienionych oddziałów straci pracę blisko 60 osób.
- w wyniku utworzenia poradni lekarz rodzinnego możemy
spodziewać się stworzenia około 8-10 miejsc pracy .
-powstrzyma degradację stanu technicznego budynku szpitala.
-umożliwi efektywne korzystanie z budynku w zakresie
energooszczędności.
- mając na uwadze wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego
również w obszarze śródmieścia planowane przedsięwzięcie zapewni
bezpłatne świadczenia szpitalne oraz podstawowej opieki zdrowotnej
dla mieszkańców
Liczba hospitalizowanych w roku 2016 :
Oddział chorób wewnętrznych - 2743
Oddział dziecięcy - 896
Udział osób w wieku powyżej 60 lat wśród hospitalizowanych na
oddziale wewnętrznym– 72,95% ogółu hospitalizacji (2016r.)
Powierzchnia użytkowa objęta projektem :
2211,90m2 ( kubatura 7299,30m3)

Cele

1.Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych na oddziale wewnętrznym oraz oddziale
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dziecięcym Szpitala Powiatowego w Jarocinie
2. Poprawa jakości świadczonych usług .
3.Zwiekszenie zakresu i kompleksowości świadczonych usług poprzez
utworzenie poradni lekarza rodzinnego – pierwszego kontaktu.
Dzięki przeprowadzeniu planowanej inwestycji mieszkańcy Gminy
Jarocin nadal będą posiadali możliwość uzyskania świadczeń
medycznych w zakresie chorób wewnętrznych bez konieczności
korzystania ze szpitali odległych od ich miejsca zamieszkania .
Należy zauważyć , pacjenci w wieku poprodukcyjnym stanowią
najliczniejszą grupę z populacji powiatu korzystającą z leczenia na
oddziale chorób wewnętrznych , a leczenie w odległym szpitalu
stanowić będzie dodatkowe obciążenie zarówno dla nich jak i ich
rodzin.
Podobnie w przypadku oddziału dziecięcego brak takowego w powiecie
stanowić będzie utrudnienie dla rodziców dodatkowy stres dla
leczonych dzieci z pewnością nie będzie też stanowić zachęty dla
osiedlania się nowych rodzin w naszej gminie.
Utworzenie poradni lekarza rodzinnego zwiększy dostępność do
lekarza pierwszego kontaktu zwłaszcza dla mieszkańców z pobliski
okręgów objętych rewitalizacją . Nie bez znaczenia będzie też , że
pacjenci lekarza rodzinnego będą mogli uzyskać świadczenia w sposób
kompleksowy bez konieczności wykonywania badań diagnostycznych (
laboratoryjne , rtg ,usg,tomograf itp.) w kolejnej, odległej jednostce
służby zdrowia.

Powiązania z kierunkami
działań

Dostosowanie oddziałów wewnętrznego oraz dziecięcego do
wymogów wskazanego powyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia
umożliwiające ich dalsze funkcjonowanie , nie tylko pozwoli
kontynuować wykonywanie istotnych dla mieszkańców gminy
świadczeń zdrowotnych – jednocześnie nastąpi znacząca poprawa
warunków pobytu pacjentów , a także, co również wpływa na jakość
świadczeń, warunki pracy personelu .
Jakość pobytu z pewnością polepszy wykonanie wszystkich sal chorych
z pełnymi węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób
niepełnosprawnych, nastąpi eliminacja wieloosobowych , zbyt małych
sal chorych, zostanie wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji , w
ramach oddziału dziecięcego sale dla dzieci młodszych będą
umożliwiać nocowanie opiekunów, powstanie pokój dla opiekunów z
własnym węzłem sanitarnym , do dyspozycji personelu zostaną oddane
wszelkie niezbędne pomieszczenia pomocnicze.
1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
3.1 Zapewnienie dostępu mieszkańców do usług medycznych
3.2 Zapewnienie opieki zdrowotnej potrzebującym
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Źródła finansowania
Projektu

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
Środki własne, środki zewnętrzne

Tytuł projektu

3.2 Budowa sieci teleinformatycznej w Jarocinie.

Organizator / realizator

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kilkukilometrowego
podziemnego kanału wraz z sieciami teleinformatycznymi do zasilania
energetycznego i przesyłu danych wykorzystywanych w informatyce,
monitoringu, oświetleniu ulicznym i inteligentnych systemach
informacji mieszkańców i kierowców.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto (całość)
Okręg Śródmieście (całość)

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Brak możliwości oszacowania kosztów na tym etapie realizacji projektu

Przewidywane rezultaty

Spadek niewyjaśnionych incydentów kryminalnych (bójek, pobić,
kradzieży);
Wzrost osób odwiedzających Rynek i korzystających z oferty
rekreacyjnej, kulinarnej i kulturalnej;
Wzrost firm korzystających z szerokopasmowego Internetu;
Poprawa estetki miasta.

Cele

Rozwój nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej;
Poprawa bezpieczeństwa na Rynku i okolicznych ulicach Śródmieścia;
Poprawa funkcjonalności i estetyki miasta (zwłaszcza Śródmieścia).

Powiązania z kierunkami
działań

1.3 Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
3.3 Poprawa bezpieczeństwa
3.4 Poprawa obsługi mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, WRPO, JESSICA

Projekt zintegrowany

3.3

Tytuł projektu

3.3 Budowa Centrum Danych miasta Jarocin wraz z
serwerownią i archiwum
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Organizator / realizator

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku centrum danych,
serwerowni oraz archiwum w Jarocinie. Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. będzie jednostką realizującą projekt i będzie
odpowiedzialny za przygotowanie zadania w fazie wstępnej.
Niezbędnym elementem zadania będzie uzyskanie wszelkich
pozwoleń, zgód i innych koniecznych dokumentów. Do uruchomienia
pracy serwerowni oraz bazy danych i archiwum zostanie zapewniony
dostęp dwóch źródeł zasilania oraz zasilania alternatywnego. Kolejnym
etapem po powstaniu budynku będzie jego wyposażenie, pozyskanie
bazy odbiorców i rozpoczęcie pracy. Przewiduje się możliwości
rozbudowywania serwerowni wraz
z kolejnymi nowymi umowami z użytkownikami, którzy będą chcieli
skorzystać z jej usług.

Lokalizacja

Obszar – Okręg Przemysłowy,
Ul. Przemysłowa 3 w Jarocinie,
numer działki ewidencyjnej: 317/5

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Trudny do oszacowania na tym etapie.

Przewidywane rezultaty

Rezultatem projektu będzie powstanie budynku serwerowni, która
obejmować będzie początkowo teren gminy Jarocin, lecz
niewykluczone, iż w przyszłości obejmie swoim zakresem szersze
terytorium, powierzchnia będzie wynosiła około 1000m2. Przewiduje
się również zagospodarowanie terenu przyległego wobec budynku
serwerowni.
Powstanie również baza techniczna bezpiecznego gromadzenia danych
i ich przechowywania, skierowana m.in. dla instytucji publicznych,
spółek komunalnych i innych podmiotów.
Kolejnym rezultatem będzie wsparcie mieszkańców z terenu
zdegradowanego oraz po części również spoza tego obszaru poprzez
podniesienie poziomu bezpieczeństwa (monitoring będzie
funkcjonował dzięki serwerowni, która powstanie w ramach
przedmiotowego zadania) oraz jakości usług Internetu (sygnał
światłowodowy).
Rezultatem będzie także stworzenie kilkunastu nowych stanowisk
pracy w ramach obsługi serwerowni i archiwum.

Cele

- stworzenie centrum danych, które będzie bezpieczne i dostępne dla
szerokiego grona odbiorców,
- skuteczne zabezpieczenie danych przed udostępnianiem ich
użytkownikom niepożądanym oraz nieprzewidzianą utrata danych,
- ograniczenie kosztów funkcjonowania pojedynczych baz
i serwerów dla podmiotów z nich korzystających,
- stworzenie profesjonalnej i bezpiecznej archiwizacji dokumentów,
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- poprawa jakości środowiska, poprzez ograniczenie zapotrzebowania
na energię zasilającą pojedyncze urządzenia,
- upowszechnienie dostępu do Internetu poprzez udostępnienie
sygnału światłowodowego dla mieszkańców, który będzie obsługiwany
przez centrum danych,
- poprawa bezpieczeństwa również poprzez zarządzanie danymi
z monitoringu miejskiego.

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Wkład własny, dofinansowanie zewnętrzne

Projekt zintegrowany

3.2

d) Cel strategiczny 4: Odnowienie przestrzeni, modernizacja zasobu mieszkaniowego i usługowego
Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

4.1 Rewitalizacja historycznej kamienicy Jedwabnych

Organizator / realizator

Przedsiębiorcy/współwłaściciele, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Jarocina

Zakres realizowanego
zadania

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja istniejącej kamienicy przy ulicy
Rynek 3 w Jarocinie. Umożliwi ona wyprowadzenie w/w budynków oraz
obszaru Starego Miasta ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie
zjawisk, które spowodowały jego degradację. Projektem objęte są
następujące zadania (zakres rzeczowy):
 renowacja części wspólnych budynku frontowego i oficyny w
tym m.in. tynkowanie i odmalowanie ścian zewnętrznych i
elewacji od strony frontowej i dziedzińców wewnętrznych,
instalacja podświetlenia zewnętrznego wykonanego w
technologii oświetlenia LED, renowacja dachu, renowacja klatek
schodowych, częściowa przebudowa budynku oficyny,
 termomodernizacja budynku – w tym m.in. ocieplenie ścian i
dachu wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wymianą pokrycia dachowego wraz z przebudową
kominów i instalacją filtrów, likwidacja dwóch jednostek
grzewczych pieców węglowych, instalacja i wymiana pieców
gazowych i elektrycznych wraz z przebudową instalacji,
 montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania c.w.u.
oraz wspomagania ogrzewania budynku, wykonanie instalacji
ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu
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Lokalizacja

solarnego,
 instalacja systemów bezpieczeństwa budynku w tym m.in.
telewizyjnego systemu dozorowego oraz systemów kontroli
dostępu,
 utworzenie i montaż tablicy historii budynku oraz pamięci jego
właścicieli,
 niwelacja barier dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie
wejść do kamienicy i lokali użytkowych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku, w tym w
szczególności dziedzińców wewnętrznych: utworzenie nowych
powierzchni biologicznie czynnych, nasadzenia zieleni,
rekultywacja zieleni, instalacja obiektów małej architektury,
rozbiórka dwóch parterowych budynków gospodarczych,
wykonanie oświetlenia w technologii oświetlenia LED, wymiana
i modernizacja bramy wjazdowej,
 zmiana przeznaczenia i adaptacja pomieszczenia
zlokalizowanego na poddaszu dla potrzeb działalności (siedziby)
organizacji pozarządowych.
Obszar XVI „Stare Miasto”. Budynek wielolokalowy (kamienica)
zlokalizowana w Jarocinie, przy ul. Rynek numer 3. Działka ewid. 1653/1
oraz 1652, ark. mapy 15, obręb Jarocin.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Całkowity koszt realizacji stanowi kwotę do 500 000,00 zł ,w tym wkład
własny do 75 000,00 zł, a planowana kwota dofinansowania do 425
000,00 zł.

Przewidywane rezultaty

Zgłaszane przedsięwzięcie wpłynie na realizację celów rewitalizacji
poprzez osiągnięcie następujących rezultatów:






poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i wizerunku obszaru
rewitalizacji, co zostanie zmierzone liczbą budynków, których
estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego:
ocena budynków przed i po realizacji projektu),
poprawa poziomu technicznego budynku – poprzez poprawę
jego jakości energetycznej, co zostanie zmierzone wzrostem
budynków poddanych termomodernizacji w podobszarze
rewitalizacji,
poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery – termomodernizacja oraz korzystanie z
ekologicznych technologii zaowocuje rezultatem w postaci
zmniejszenia emisji zanieczyszczenia powietrza (SO2, NOx, CO,
CO2, pył), co zostanie zmierzone liczbą budynków, które
zmieniły źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne
(niskoemisyjne),
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poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie poziomu
życia mieszkańców, co zostanie zmierzone wzrostem liczby
budynków mieszkalnych, w których podniósł się ich standard,
zwiększenie liczby miejsc na działalność pozarządową w
centrum miasta, co zostanie zmierzone liczbą lokali które będą
stanowić siedziby organizacji pozarządowych,
zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków w okresie
grzewczym (zaoszczędzone pieniądze współwłaściciele i
Stowarzyszenie może przeznaczyć na inne cele), co zostanie
zmierzone obniżeniem kosztów ogrzewania w oparciu o dane
dotyczące kosztów ogrzewania budynku i lokali,
zwiększenie walorów osadniczych obszaru rewitalizacji
wynikające z poprawy estetyki obszaru rewitalizacji. Wpływ
tego rezultatu na realizację celów gminnego programu
rewitalizacji zostanie zmierzony miernikiem dynamiki rozwoju
demograficznego – spodziewane jest zmniejszenie spadku
liczby ludności w obszarze rewitalizacji,
wzrost przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji - urządzenie
atrakcyjnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących podmiotów gospodarczych spowoduje wzrost
atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia
działalności gospodarczej, pozwoli na rozwój funkcjonujących
tam przedsiębiorstw oraz zachęci do powstawania nowych
podmiotów gospodarczych - wpływ rezultatów projektu na
realizację celów programu zostanie zmierzony wzrostem
stosunku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w
stosunku do wyrejestrowanych,
likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających
swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym - wpływ
rezultatów projektu na realizację celów programu zostanie
zmierzony wzrostem liczby budynków oraz lokali użytkowych
dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
poprawa bezpieczeństwa dzięki instalacji systemów
bezpieczeństwa budynku - wpływ rezultatów projektu na
realizację celów programu zostanie zmierzony wzrostem liczby
budynków objętych systemami bezpieczeństwa oraz liczbą
zamontowanej infrastruktury wchodzącej w skład systemu
bezpieczeństwa,
poprawa jakości środowiska dzięki zwiększeniu ilości terenów
zieleni oraz zagospodarowanych terenów dziedzińców
wewnętrznych - wpływ rezultatów projektu na realizację celów
programu zostanie zmierzony wzrostem liczbą budynków,
których dziedzińce są wyposażone w powierzchnie biologicznie
czynne (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków
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Cele

przed i po realizacji projektu),
 zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji (w
tym zwiększenie integracji mieszkańców) poprzez wykreowanie
przestrzeni dedykowanej dla organizacji społecznych (dzięki
adaptacji pomieszczeń dla potrzeb siedziby stowarzyszenia) wpływ rezultatów projektu na realizację celów programu
zostanie zmierzony wzrostem liczby lokali przeznaczonych na
działalność organizacji społecznych i umożliwiających spotkania
członkom tych organizacji.
Przedsięwzięcie ma na celu wyprowadzenie w/w budynków oraz
obszaru Starego Miasta ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie
zjawisk, które spowodowały jego degradację.
Przedsięwzięcie realizuje następujące cele:
1. Społeczne:
 podwyższenie poziomu życia mieszkańców (w tym seniorów
oraz rodzin o niskich dochodach) dzięki poprawie warunków
mieszkaniowych, podniesienie poziomu technicznego oraz
poprawę estetyki budynków,
 aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez poprawę
dostępności usług dla osób niepełnosprawnych dzięki niwelacji
barier dla osób niepełnosprawnych ,
 poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez instalację systemów
bezpieczeństwa (w tym monitoringu wizyjnego) – co zwiększa
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców budynku oraz
wszystkich osób przebywających na obszarze rewitalizacji (z
uwagi na funkcję prewencyjną oraz dowodową monitoringu, w
tym mając na uwadze, że kamery na zewnętrznych ścianach
obejmują także przestrzeń publiczną wokół danego budynku),
 zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji (w
tym zwiększenie możliwości integracji mieszkańców oraz
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym) poprzez
wykreowanie przestrzeni przeznaczonej dla organizacji
społecznych (dzięki adaptacji pomieszczeń dla potrzeb siedziby
stowarzyszenia).
2. Gospodarcze:
 aktywizacja gospodarcza terenów problemowych
(uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji jako miejsca do
prowadzenia działalności gospodarczej),
 poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw ,
 ograniczenie bezrobocia,
 podniesienie estetyki budynków, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, poprawa jakości środowiska oraz likwidacja
barier dla osób niepełnosprawnych spowoduje zwiększenie
liczba osób przebywająca w tej części miasta (w tym
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mieszkańców oraz turystów), a tym samym zwiększenie obrotu
przedsiębiorców, co z kolei będzie skutkowało rozwojem tych
firm, powodującym zwiększenie zatrudnianych przez nie osób i
obniżenie stopy bezrobocia,
 wzrost wartości nieruchomości,
 wzrost dochodów gminy z tytułu podatków (np. wzrost wartości
nieruchomości spowoduje większy pobór podatku od czynności
cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży nieruchomości).
3. Środowiskowe:
 poprawa jakości środowiska:
 poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie efektywności
energetycznej budynku, poprzez modernizację systemu
ogrzewania, termomodernizację budynku, wymianę częściowo
przestarzałej stolarki drzwiowej i okiennej, w projekcie planuje
się uwzględnienie OZE (kolektory słoneczne), m.in. do
ogrzewania ciepłej wody,
 przywrócenie zieleni śródmiejskiej - polepszenie stanu
środowiska naturalnego poprzez utworzenie i rekultywację
terenów zielonych na dziedzińcach wewnętrznych (które
obecnie są w większości wybetonowane).
4. Funkcjonalno-przestrzenne:


wzrost atrakcyjności obszaru rewitalizacji (centrum miasta) jako
miejsca do zamieszkania i prowadzenia biznesu, poprawa
atrakcyjności i dostępności miejsca dla osób
niepełnosprawnych,
 wprowadzone dzięki realizacji projektu zmiany przyczynią się do
utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, w której
mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą chętnie spędzać czas,
 podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez poprawę
estetyki oraz montaż tablicy historii i pamięci,
 przywrócenie wartości obiektów o szczególnej wartości
zabytkowej, wyeksponowanie wartości zabytkowych i
kulturowych budynków i zabudowy jarocińskiego Rynku,
ochrona ładu architektonicznego i poprawa estetyki przestrzeni
publicznej w obszarze rewitalizacji,
 wykreowanie nowej przestrzeni poprzez utworzenie
charakterystycznego dla tradycyjnej zabudowy miejskiej
dziedzińca z nasadzeniem zieleni.
5. Techniczne:
 lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów lokalowych,
 zwiększenie efektywności korzystania z obiektów budowlanych,
 wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów,
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Powiązania z
kierunkami działań

Źródła finansowania
Projektu

odbudowa walorów architektonicznych w obszarze rewitalizacji
nawiązujących do tradycji Jarocina,
 podniesienie funkcjonalności i dostępności usług dla osób
niepełnosprawnych,
 podniesienie poziomu technicznego obiektu i infrastruktury w
obszarze rewitalizacji.
4.1 Renowacja najbardziej wartościowych obiektów
4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
Środki własne, dofinansowanie i kredyty

Tytuł projektu

4.2 Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
stanowiących własność JTBS.

Organizator / realizator

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w centrum Jarocina obejmująca: ocieplenie ścian,
przywrócenie pierwotnego stanu elewacji w przypadku budynków
zabytkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiana instalacji
oświetleniowej i elektrycznej, wymiana instalacji sanitarnej, zmiana
systemu ogrzewania wspomagana alternatywną energią np.
fotowoltaika, monitoring, zagospodarowanie otoczenia przy
budynkach o zieleń (np. tarasy zielone) jako miejsca spotkań
mieszkańców.

Lokalizacja

Św. Ducha 4 – dz. nr 1648
Al. Niepodległości 22 – dn. nr 362
Barwickiego 6 – dz. nr 1395
Mickiewicza 4 – dz. nr 1695
Wolności 20 – dz. nr 1301, 1306, 1308
Hallera 10 – dz. nr 1320
Wrocławska 9 – dz. nr 1648
Dąbrowskiego 19 – dz. nr 1811
Kościuszki 37 – dz. nr 407
Kościuszki 47 – dz. nr 1799
Paderewskiego 6 – dz. nr 1356
Paderewskiego 8 – dz. nr 1356
Dąbrowskiego 11 – dz. nr 1803
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Dąbrowskiego 20 – dz. nr 1825/3

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

15 000 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

- poprawa jakości środowiska – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery,
- powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych,
- podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę
stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji,
wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja
indywidualnych źródeł ogrzewania,
- zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska,
- zwiększenie bezpieczeństwa budynków poprzez instalację
monitoringu i wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Cele

Poprawa termoizolacji budynków – zmniejszenie utraty ciepła z
budynku oraz poprawa wyglądu zewnętrznego. Ujednolicenie systemu
ogrzewania budynku – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na
środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Zwiększenie bezpieczeństwa budynków i mieszkańców
poprzez wymianę przestarzałych instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców na terenach danej
nieruchomości.

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Środki zewnętrzne

Projekt zintegrowany

4.4, 4.5

Tytuł projektu

4.3 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Przemysłowej 3
w Jarocinie należącego do spółki Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie pod działalności społeczną.

Organizator / realizator

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Projekt będzie polegał na remoncie i przystosowaniu pomieszczeń
obiektu mieszczącego się na ulicy Przemysłowej 3 do szerszej
działalności społecznej świadczonej przez Centrum Integracji
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Społecznej, które m.in. podejmuje działania ograniczające bezrobocie
czy wykluczenie społeczne. Działania rewitalizacyjne służące adaptacji
pomieszczeń pod działalność społeczną będą również uzupełnione
przez planowane do realizacji zadania termomodernizacyjne. JFPK jest
właścicielem budynku i to spółka właśnie będzie występowała o
ewentualne finansowanie zewnętrzne zadania rewitalizacyjnego.
Planowane jest również dostosowanie budynku w pełni do osób z
niepełnosprawnością. Przewiduje się również rozszerzenie działalności
społecznej świadczonej przez instytucje mające swoją siedzibę w
przedmiotowym obiekcie.

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy, ul. Przemysłowa 3, działka ewidencyjna numer
317/5

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Koszt trudny do oszacowania

Przewidywane rezultaty

- ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na terenie miasta,
przede wszystkim okręgu przemysłowego,
- zwiększenie możliwości świadczenia usług o charakterze społecznym
skierowanych dla mieszańców,
- adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Przemysłowej 3
i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- stworzenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych,
- wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami – podopieczni szkoły
„Dobra Edukacja” – dostosowanie sal lekcyjnych do nowych funkcji
rehabilitacyjnych.

Cele

Głównym celem projektu jest umożliwienie rozszerzenia
dotychczasowych funkcji społecznych i edukacyjnych jakie pełni
budynek. Właściciel budynku w porozumieniu z podmiotami
użytkującymi tenże obiekt, chce aby świadczona tam działalność
społeczna była znacznie szersza niż dotychczas, również z uwagi na
fakt, iż teren na którym się znajduje został zdefiniowany jako
zdegradowany, gdzie właśnie nasilenie negatywnych zjawisk
społecznych jest bardzo duże. Remont pomieszczeń umożliwi takie
rozszerzenie działalności społecznej, ponieważ w tej chwili nie każde
pomieszczenie jest użytkowane ze względu m.in. na jego stan.
Rewitalizacja budynku oraz jego termomodernizacja jako kompleksowe
działania są konieczne, aby projekt odniósł sukces.

Powiązania z kierunkami 2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji
działań
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4.3 Termomodernizacja obiektów

Źródła finansowania
Projektu

Wkład własny, dofinansowanie zewnętrzne

Tytuł projektu

4.4 Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych –
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Jarocińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Organizator / realizator

Wspólnoty Mieszkaniowe

Zakres realizowanego
zadania

Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w centrum Jarocina obejmująca: ocieplenie ścian,
przywrócenie pierwotnego stanu elewacji w przypadku budynków
zabytkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiana instalacji
oświetleniowej i elektrycznej, wymiana instalacji sanitarnej, zmiana
systemu ogrzewania wspomagana alternatywną energią np.
fotowoltaika, monitoring, zagospodarowanie otoczenia przy
budynkach o zieleń (np. tarasy zielone) jako miejsca spotkań
mieszkańców.

Lokalizacja

Moniuszki 27 – dz. nr 366/3
Moniuszki 31 – dz. nr 366/7
Moniuszki 34 – dz. nr 1798
Moniuszki 26 – dz. nr 408
Nowa 7 – dz. nr 1819/3
Paderewskiego 5 – dz. nr 1369/1
Kilińskiego 27 – dz. nr 1712
Śródmiejska 20 – dz. nr 1254/4
Zaciszna 2a – dz. nr 328/5
Wolności 14 – dz. nr 1296
Nowa 6 – dz. nr 1823/5, 1823/6
Św. Ducha 6 – dz. nr 1647
Poznańska 1a – dz. nr 900/3
Sienkiewicza 3 – dz. nr 427/12
Kasztanowa 1 – dz. nr 896/82
Paderewskiego 13 – dz. nr 379/4
Wrocławska 7 – dz. nr 1683
Wrocławska 31 – dz. nr 1347/1
Paderewskiego 14 – dz. nr 398
Paderewskiego 16 – dz. nr 398

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

20 000 000,00 zł
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Przewidywane rezultaty

- poprawa jakości środowiska – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery,
- powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych,
- podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę
stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji,
wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja
indywidualnych źródeł ogrzewania,
- zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska,
- zwiększenie bezpieczeństwa budynków poprzez instalację
monitoringu i wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Cele

Poprawa termoizolacji budynków – zmniejszenie utraty ciepła z
budynku oraz poprawa wyglądu zewnętrznego. Ujednolicenie systemu
ogrzewania budynku – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na
środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Zwiększenie bezpieczeństwa budynków i mieszkańców
poprzez wymianę przestarzałych instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców na terenach danej
nieruchomości.

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Zewnętrzne środki finansowe

Projekt zintegrowany

4.2, 4.5

Tytuł projektu

4.5 Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy
Jarocin zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Organizator / realizator

Gmina Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w centrum Jarocina obejmująca: ocieplenie ścian,
przywrócenie pierwotnego stanu elewacji w przypadku budynków
zabytkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiana instalacji
oświetleniowej i elektrycznej, wymiana instalacji sanitarnej, zmiana
systemu ogrzewania wspomagana alternatywną energią np.
fotowoltaika, monitoring, zagospodarowanie otoczenia przy
budynkach o zieleń (np. tarasy zielone) jako miejsca spotkań
mieszkańców.

Lokalizacja

W obszarze rewitalizacji :
Św. Ducha 71 – dn. nr 929
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Św. Ducha 71 – wieża ciśnień – dz. nr 560/1
Poza obszarem rewitalizacji :
Wiślana 15 – dz. nr 2096/3

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

5 000 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

- poprawa jakości środowiska – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery,
- powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych,
- podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę
stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji,
wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja
indywidualnych źródeł ogrzewania,
- zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska,
- zwiększenie bezpieczeństwa budynków poprzez instalację
monitoringu i wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Cele

Poprawa termoizolacji budynków – zmniejszenie utraty ciepła z
budynku oraz poprawa wyglądu zewnętrznego. Ujednolicenie systemu
ogrzewania budynku – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na
środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Zwiększenie bezpieczeństwa budynków i mieszkańców
poprzez wymianę przestarzałych instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców na terenach danej
nieruchomości.

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Zewnętrzne środki finansowe

Projekt zintegrowany

4.2 , 4.4

Tytuł projektu

4.6 Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej.

Organizator / realizator

Magdalena Ignasiak

Zakres realizowanego
zadania

Zagospodarowanie terenu, remont i modernizacja zabytkowej
kamienicy. Stworzenie zielonego parkingu. Stworzenie miejsca dla
zamieszkania oraz rozwoju przestrzeni usługowej.

Lokalizacja

Okręg Kościuszki. ul. T. Kościuszki 29. Nr działki 396.
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Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

800 000 zł

Przewidywane rezultaty

- Niwelacja bezrobocia
- Stworzenie przyjaznego dla mieszkańców miejsca
- Wprowadzenie ładu przestrzennego
- Stworzenie nowych miejsc do zamieszkania
- Stworzenie nowych miejsc pracy

Cele

- Niwelacja bezrobocia
- Stworzenie estetycznej przestrzeni
- Zmiana funkcji
- Zwiększenie biologicznie czynnej poprzez wykonanie zielonych
parkingów

Powiązania z kierunkami
działań

2.3 Walka z bezrobociem
4.1 Renowacja najbardziej wartościowych obiektów
4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Źródło własne, dofinansowanie zewnętrzne

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

4.7 Przebudowa budynku nr 14/5 na ul Wolności w Jarocinie

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Zadanie polegać będzie na remoncie istniejącego budynku na cele
usługowe. Zakres prac polegać będzie na: montażu instalacji
wewnętrznych, wymianie okien i drzwi, remoncie ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, montażu nowych podłóg.

Lokalizacja

Okręg Śródmieście, ul. Wolności 14/5, Jarocin, nr działki 1298

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

200 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Stworzenie nowych miejsc pracy poprawa estetyki budynku oraz
terenu przyległego
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Cele

Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez przebudowę budynku i
dostosowanie go do działalności usługowej, podniesienie wartości
budynku poprzez remont

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.4 Przystosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Tytuł projektu

4.8 Ocieplenie budynku i wymiana okien.

Organizator / realizator

Grzegorz Domagalski

Zakres realizowanego
zadania

Wykonanie elewacji z ociepleniem. Wymiana starych okien na nowe o
większej izolacji cieplnej. Demontaż piecy kaflowych.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto. ul. Wrocławska 1 (kamienica)

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

75 000 zł

Przewidywane rezultaty

Zmniejszenie zanieczyszczenia rynku.
Wyeliminowanie opalania węglem.
Mniejsze zużycia gazu.

Cele

Całkowite wyeliminowanie palenia w piecach, a także zmniejszenie
zużycia gazu.

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, kredyt, dofinansowanie

Tytuł projektu

4.9 Zagospodarowanie przestrzenne wraz z budynkiem.

Organizator / realizator

Door-szyk Marek Dorszyk Aniela Dorszyk

Zakres realizowanego
zadania

Wyremontowanie budynku wraz z termomodernizacją.

Lokalizacja

Okręg Śródmieście. ul. Poznańska 6. Nr działki 313

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku w celu stworzenia miejsca
integracji lokatorów oraz placu zabaw bezpiecznego dla dzieci.
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Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

90 000 zł

Przewidywane rezultaty

Stworzenie przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji
mieszkańców.
Termomodernizacja budynku zmniejszy rachunki za energię gazową
oraz prąd.
Stworzenie przyjaznych warunków dla mieszkańców.

Cele

Doprowadzenie stanu budynku i przestrzeni wokół niego do
przyjaznego lokatorom.

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, kredyt, dofinansowanie

Tytuł projektu

4.10 Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Posadzenie roślinności (tereny zielone) na działce.

Organizator / realizator

Małgorzata i Stanisław Maćkowiak

Zakres realizowanego
zadania

Ocieplenie murów zewnętrznych + wykonanie elewacji.

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy. Ul. Dąbrowskiego 17

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

120 000 zł (20 tys. zł wkład własny)

Przewidywane rezultaty

Podniesienie standardu zamieszkania dla mieszkańców. Stworzenie
przyjaznego miejsca dla integracji na działce

Cele

Poprawa standardu życia mieszkańców – mniejsze rachunki za
ogrzewanie

Powiązania z kierunkami
działań

4.3 Termomodernizacja obiektów
4.5 Poprawa warunków zamieszkania

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, dofinansowanie

Posadzenie krzewów zielonych.

e) Cel strategiczny 5. Nowoczesne rozwiązania z zakresu komunikacji.
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Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

5.1 Budowa parkingu między ul. Kościuszki, a ul. Kilińskiego w
Jarocinie

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Utwardzenie powierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych, budowa
drogi dojazdowej, budowa oświetlenia

Lokalizacja

Obszar pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Kilińskiego w Jarocinie ( Okręg
Śródmieście)

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum Jarocina,
ułatwienie mieszkańcom poszukiwania wolnych miejsc parkingowych,
usprawnienie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Cele

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych, stworzenie alternatywy w
stosunku do Strefy Płatnego Parkingu Niestrzeżonego.

Powiązania z kierunkami
działań

5.2 Zaplanowanie nowej organizacji ruchu
5.3 Wskazanie nowych miejsc parkingowych

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Tytuł projektu

5.2 Adaptacja terenów po PKS w Jarocinie na nowoczesne
centrum przesiadkowe

Organizator / realizator

Jarocińskie Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie będzie polegało na:
budowie nowego placu manewrowego;
budowie funkcjonalnej poczekalni dla pasażerów;
budowie zadaszonej wiaty dla rowerów;
instalacji świetlnych tablic informujących pasażerów o wszystkich
rejsach autobusów korzystających z Centrum Przesiadkowego (JLA,
autokary rejsowe, operatorzy indywidualni + odjazdy pociągów ze
stacji PKP);
budowy zaplecza sanitarnego (WC).
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Lokalizacja

Okręg Przemysłowy
ul. Moniuszki 43a (dawny dworzec PKS)
Nr działki: 417
Obręb Jarocin

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

ok. 3 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Wzrost mobilności mieszkańców Gminy Jarocin poprzez
zsynchronizowanie przyjazdów i odjazdów komunikacji miejskiej,
publicznej i prywatnej;
Wzrost oferty przewozowej operatorów funkcjonujących na rynku
jarocińskim;
Poprawa estetyki miasta.

Cele

Zwiększenie liczby osób korzystających z usług Centrum
Przesiadkowego
Wzrost klientów JLA Sp. z o.o. i Trans Pegaz Sp. z o.o.

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
5.4 Promowanie transportu zbiorowego

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, dofinansowanie zewnętrzne

Tytuł projektu

5.3 Budowa centrum/węzła przesiadkowego na terenie
zajezdni spółki wraz z parkingiem typu Park & Ride oraz Bike &
Ride

Organizator / realizator

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 5,
63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Utwardzenie placu manewrowego ok 5000m2
-Zastosowanie parkingów zielonych
-Stworzenie terenów zielonych ii strefy odpoczynku
-Wydzielenie miejsc parkingowych dla samochodów oraz miejsc
postoju dla rowerów
-Utworzenie punktu informacyjnego
-Postawienie toalet dla osób korzystających
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-Zamontowanie monitoringu oraz oświetlenia LED

Lokalizacja

Działka nr 335/22 mieszcząca się na obszarze rewitalizacji o nazwie
"Okręg Przemysłowy"

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 502 807,29 zł netto

Przewidywane rezultaty

-Liczba przewidywanych miejsc postojowych : 50
-Liczba miejsc postojowych przystosowanych
do osób niepełnosprawnych : 3
-Liczba stanowisk postojowych dla rowerów: 20
-Liczba toalet: 2
-Liczba kamer: 16
-Liczba oświetlenia: 16
-zwiększenie świadomości w zakresie transportu publicznego wśród
mieszkańców gminy Jarocin: Dzieci-500, Młodzież-500, Dorośli-1000,
Seniorzy-200
- oszczędność energii służącej oświetleniu placu

Cele

-zapewnienie mieszkańcom lepszego komfortu podróży poprzez
zapewnienie nowoczesnego, monitorowanego oraz dobrze
oświetlonego parkingu dla samochodów oraz rowerów
-centrum przystosowane dla osób niepełnosprawnych
-rozluźnienie zatłoczonych ulic Jarocina
-zwiększenie oferty dowożenia do szkół, miejsc pracy oraz innych
-zwiększenie świadomości mieszkańców w każdym wieku poprzez
promocje, zajęcia edukacyjne dla dzieci młodzieży i seniorów, dni
otwarte i pokazowe

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
5.3 Wskazanie nowych miejsc parkingowych
5.4 Promowanie transportu zbiorowego

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, JESSICA

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
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Tytuł projektu

5.4 Przebudowa istniejącego parkingu buforowego na ul. Św.
Ducha wraz z utworzeniem dojazdu od strony ul. Długiej w
Jarocinie.

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

1. Utwardzenie miejsc postojowych.
2. Budowa drogi łączącej ul. Długą z parkingiem wraz z budową ścieżki
rowerowej.
3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych.
4. Budowa oświetlenia.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto. ul. Św. Ducha. Numer działki: 1525/10

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Umożliwienie osobom pracującym w centrum Jarocina skorzystania z
tańszego parkingu buforowego.
Powstanie 100 dodatkowych miejsc parkingowych.
Zmniejszenie ruchu samochodowego na terenie śródmieścia, a co za
tym idzie – poprawa jakości życia mieszkańców poprzez redukcję
spalin, lepsza jakość powietrza.
Zwiększenie liczby osób odwiedzających miasto.
Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni.

Cele

Stworzenie tańszej alternatywy dla osób bezpośrednio pracujących w
Strefie Płatnego Parkingu Niestrzeżonego.
Zwiększenie liczby miejsc postojowych.
Zagospodarowanie przestrzeni w sposób funkcjonalny i zarazem
estetyczny.

Powiązania z kierunkami
działań

5.2 Zaplanowanie nowej organizacji ruchu
5.3 Wskazanie nowych miejsc parkingowych

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Tytuł projektu

5.5 Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie.
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Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Wymiana parkomatów na urządzenia nowej generacji pozwalającej na
płatność za pomocą specjalnej aplikacji wraz z systemem
powiadamiania o wolnych miejscach parkingowych.
Montaż elektronicznych tablic z wykazem wolnych miejsc
parkingowych.

Lokalizacja

Strefa Płatnego Parkingu Niestrzeżonego w Jarocinie . Parkingi w
centrum Jarocina, pozostałe po rewitalizacji.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 500 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Ułatwienie poszukiwania miejsca parkingowego.
Zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Cele

Większy dostęp mieszkańców do miejsc parkingowych.
Zmniejszenie awaryjności istniejących parkometrów.
Obniżenie kosztów utrzymania Strefy Płatnego Parkingu
Niestrzeżonego.

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
5.1 Utworzenie SMART CITY

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Projekt zintegrowany

7.7

f) Cel strategiczny 6. Utworzenie i modernizacja infrastruktury założenia pałacowo-parkowego,
w tym parku i pałacu Radolińskich oraz pozostałych składników systemu zieleni miejskiej
w Jarocinie
Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
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Tytuł projektu

6.1 Adaptacja na cele kulturalne Pałacu Radolińskich, ruin
kościoła św. Ducha i części przestrzeni Parku Radolińskich

Organizator / realizator

Gmina Jarocin/Muzeum Regionalne w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowane wnętrze pałacu
wraz z odtworzeniem historycznych ciągów komunikacyjnych. Dla
potrzeb muzealnych zostaną zaadoptowane sale pałacowe. Powstanie
nowoczesna acz nie przesycona multimediami ekspozycja stała
prezentująca historię Ziemi Jarocińskiej. W wystawie znajdzie się
miejsce na prezentacje historii miejsca. Odnowione zostaną instalacje
funkcjonujące w pałacu: elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz
internetowa. Sale muzealne zostaną zabezpieczone nową instalacją
przeciwwłamaniową. W wyremontowanych piwnicach znajdzie się
miejsce na profesjonalne magazyny muzealne. Zaadaptowane na salę
kameralną hol i na studio nagrań poddasze zostaną dostosowane
akustycznie i wyposażony w niezbędny sprzęt nagłaśniający i
rejestrujący, służący zarówno działaniom Muzeum Regionalnego w
Jarocinie, jak i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jarocinie. Podniesiony
zostanie standard pokoi noclegowych działających w ramach
prowadzonego przez Muzeum Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
Odnowiona zostanie też elewacja Pałacu Radolińskich i pałacowy taras.
Przebudowany zostanie amfiteatr w kwaterze Parku Radolińskich zamiast dotychczasowej betonowej bryły sceny wraz zadaszeniem i
widowni na wysokim nasypie - zlokalizowanych na osi widokowej
zabytkowego parku - powstanie amfiteatr wkomponowany w
przestrzeń zabytkowego parku, z nasadzeniami drzew na widowni,
znacznie niższym nasypem na potrzeby widowni, zlokalizowanym tak,
aby nie zakłócać osi widokowej. W sąsiedztwie amfiteatru, na
fundamentach dotychczasowej sceny powstanie miejsce spotkań z
urządzeniami interaktywnymi i multimedialnymi, które będą
wykorzystywane do opowiadania historii tego miejsca, a także plac
zabaw z oryginalnymi, prototypowymi urządzeniami nawiązującymi
także do specyfiki tego miejsca związanego z wielowiekową historią
Jarocina, jak i historią festiwali muzyki rockowej w Jarocinie. Na tym
obszarze powstaną utwardzone, ale wodoprzepuszczalne ciągi
komunikacyjne (ścieżki), instalacje oświetleniowa, nawadniająca,
monitoring, a także publiczny, samoobsługowy szalet miejski.
Istotne dla rozwoju pałacu jest także dostosowanie pomieszczeń
schroniska młodzieżowego do obowiązujących standardów poprzez
zamontowanie systemu wentylacji umożliwiającej odzysk ciepła i
klimatyzacji.
Zostaną odnowione i zakonserwowane mury ruin kościoła św. Ducha,
którego wnętrze będzie zaadaptowane i służyło działalności kulturalnej
i edukacyjnej (koncerty, spotkania autorskie, lekcje muzealne).
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Lokalizacja

Park Radolińskich. Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

9 500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Powstała w ramach projektu infrastruktura wykorzystywana będzie do
realizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem społeczności lokalnej.
Renowacja pałacu i stworzenie w tym miejscu wystawy muzealnej
przyczyni się do szerszego udostępnienia obiektu mieszkańcom i
ukazania tego miejsca jako ważnego i ciekawego z punku widzenia
historii nie tylko Jarocina, ale Wielkopolski, zwłaszcza, iż ich wiedza na
temat tego miejsca jest znikoma, a ich wartość jest niedoceniona.
Zaadaptowanie holu wejściowego na kameralną salę koncertową, a
części pomieszczeń na poddaszu pałacu na studio nagrań uzupełni
braki w infrastrukturze kulturalnej Jarocina i okolic. Zamontowanie
systemu wentylacji umożliwiającej odzysk ciepła i klimatyzacji
podniesie standard schroniska i wpłynie na wzrost zainteresowania
ofertą noclegową pałacu.
Przebudowany amfiteatr wraz ze strefami i obiektami przyległymi
(multimedialna ławka, plac zabaw, ruiny kościoła św. Ducha) stworzą
nowe możliwości realizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych,
będą stanowić nowe atrakcje dla mieszkańców, turystów i uczestników
ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych i nadadzą całkowicie nowego
charakteru temu dotychczas zdegradowanemu miejscu.
Prace podjęte w wyniku realizacji projektu przyczynią się do poprawy
jakości i usług życia mieszkańców, infrastruktury kultury oraz do
poszerzenia bazy turystycznej regionu, co prowadzić będzie do
zwiększenia stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Cele

Przeniesienie siedziby muzeum do pałacu pozwoli na pełniejsze
wykorzystanie potencjału budynku będącym jednym z najważniejszych
zabytków w mieście. Przeniesienie siedziby muzeum spowoduje
nadanie nowych funkcji temu miejscu. Pozwoli budować wokół oferty
edukacyjnej muzeum zbudowanej we współpracy z pozostałymi
podmiotami funkcjonującymi w pałacu nowe miejsce.
Dodatkowo, zaadaptowanie holu wejściowego na kameralną salę
koncertową, a części pomieszczeń na poddaszu pałacu na studio
nagrań, znacząco poszerzy dotychczasowe funkcje miejsca i ofertę
Muzeum - instytucji, która będzie gospodarzem pałacu. Jarocin, poza
obiektami sakralnymi (kościołami św. Marcina i św. Jerzego) nie
dysponuje w chwili obecnej miejscem przystosowanym do organizacji
koncertów muzyki poważnej, innych kameralnych przedsięwzięć
muzycznych i teatralnych. Sala kameralna w pałacu doskonale
wypełniłaby tę lukę w infrastrukturze kulturalnej Jarocina i okolic.
Istotne dla rozwoju pałacu jest także dostosowanie pomieszczeń
schroniska młodzieżowego do obowiązujących standardów poprzez
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zamontowanie systemu wentylacji umożliwiającej odzysk ciepła i
klimatyzacji.
Prace podjęte w wyniku realizacji projektu przyczynią się do poprawy
jakości i usług życia mieszkańców, infrastruktury kultury oraz do
poszerzenia bazy turystycznej regionu, co prowadzić będzie do
zwiększenia stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Powiązania z kierunkami 6.1 Kompleksowa rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego
6.2 Stworzenie i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej w
działań
Jarocinie
6.3 Adaptacja budynku Pałacu Radolińskich do nowych funkcji
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, Budżet Gminy Jarocin

Projekt zintegrowany

6.2, 6.3, 8.6

Tytuł projektu

6.2 Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki,
skwery i zieleń przyuliczną

Organizator / realizator

Gmina Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Zadanie obejmuje stworzenie kompleksowego korytarza zieleni w
Jarocinie, w skład którego wchodzą: Park Miejski (Parku Radolińskich) –
sektor I, zieleń przyuliczna oraz skwer przy ul. Wojska Polskiego –
sektor II, Park im majora Zbigniewa hr. Ostroroga Gorzeńskiego wraz z
zielenią przyuliczną wzdłuż dróg łączących ul. Śródmiejską z ul.
Wrocławską – sektor III oraz Park przy ul. Szubianki – sektor IV. W
ramach ww. zadania planuje się uporządkowanie terenów zielonych:
usunięcie samosiejek oraz starych, chorych oraz zagrażających
bezpieczeństwu drzew, nasadzenia nowych rodzimych gatunków
drzew, krzewów i bylin, budowę ścieżek z nawierzchni
wodoprzepuszczalnej, umacnianie skarp, drenaż terenu, budowę
nowych urządzeń rekreacyjnych, wymianę oraz zwiększenie liczby
obiektów małej architektury oraz oświetlenia.

Lokalizacja

Jarocin
Sektor I – Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa;
Sektor II – Okręg Stare Miasto;
Sektor III – Okręg Śródmieście;
Sektor IV – Okręg Kościuszki.
16 700 000 zł,
w tym dofinansowanie: 12 150 000 zł

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia
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Przewidywane rezultaty

Rezultaty społeczne: likwidacja miejsc niebezpiecznych w przestrzeni
publicznej i stworzenie spójnej i bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, matek z dziećmi oraz osób
starszych;
Rezultaty przestrzenno – funkcjonalne: przywrócenie dawnych funkcji
przestrzeni parkowej (Park Radolińskich) oraz nadanie nowych funkcji
przestrzeni leśnej w Jarocinie (Park przy ul. Szubianki);
Rezultat środowiskowy: stworzenie spójnego systemu zieleni
(korytarze zieleni) ułatwiający „przewietrzenie miasta” oraz
zmniejszający natężenie hałasu poprzez tworzenie pasów izolacyjnych
roślin przydrożnych w sektorach pozaparkowych

Cele

Powiązania z kierunkami
działań

Zwiększenie terenów przeznaczonych na aktywną rekreację i
wzbogacenie oferty rekreacyjnej w Jarocinie oraz stworzenie spójnej
przestrzeni rekreacyjnej w centralnej części miasta, z której mogłyby
korzystać osoby w różnym wieku.
6.2 Stworzenie i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej w
Jarocinie
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
projektu

Budżet Miasta, POIiŚ

Projekt zintegrowany

6.1, 6.3, 8.6

Tytuł projektu

6.3 Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Jarocinie wraz z
modernizacją istniejącego oświetlenia

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę istniejących opraw na
oprawy typu LED, instalacja nowych punktów oświetleniowych.

Lokalizacja

Okręg Tysiąclecia/Kasztanowa

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzających pak oraz osób
mieszkających w jego bezpośrednim sąsiedztwie poprzez kompleksowe
oświetlenie newralgicznych miejsc. Pozytywny wpływ na środowisko
poprzez wzrost oszczędności elektrycznej.

Cele

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających Park
Miejski, oszczędność w zużyciu energii elektrycznej, pozytywny wpływ
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na środowisko

Powiązania z kierunkami 3.3 Poprawa bezpieczeństwa
6.1 Kompleksowa rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego
działań
Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Projekt zintegrowany

6.1 , 6.2 , 8.6

g) Cel strategiczny 7: Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych
Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

7.1 Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą
rynku i przyległymi ulicami na potrzeby realizacji zadań
kulturalnych, edukacji historycznej, rekreacyjnych, społecznych
i administracyjnych

Organizator / realizator

Gmina Jarocin/spółki komunalne gminy Jarocin/BPMiG, Muzeum
Regionalne
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Adaptacja części budynku na potrzeby obsługi klientów urzędu
miejskiego i spółek komunalnych świadczących usługi dla mieszkańców
Adaptacja części pomieszczeń po muzeum i bibliotece na potrzeby
organizacji pozarządowych, centrum aktywizacji społecznej, centrum
informacji turystycznej.
Adaptacja części pomieszczeń po muzeum i bibliotece na działalność
gastronomiczną.
Budynek zostanie wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
które umożliwi korzystanie z usług przez osoby poruszające się na
wózkach i z wózkami dziecięcymi.
Budynek zostanie podświetlony z zewnątrz (ZUK Sp. z o.o.) oraz
wyposażony w nową sieć teleinformatyczną (JFPK Sp.
z o.o.).
W przyziemiu budynku powstanie też publiczny, samoobsługowy szalet
miejski.
Po zakończeniu inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Jarocinie, polegającej na wymianie sieci, zostaną wykonane
nawierzchnie płyty rynku i przyległych ulic bez barier

Zakres realizowanego
zadania
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Lokalizacja

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia
Przewidywane rezultaty

Cele
Powiązania z kierunkami
działań

architektonicznych, urządzoną zielenią, zamontowaną małą
architekturą (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi (m. in. fontanny z
wykorzystaniem studni na rynku), przestrzenią do organizacji wystaw
plenerowych, plenerowych działań animacyjnych i koncertowych,
oznaczeniem i opisaniem w systemie informacji przestrzennej (tablice i
multimedia) ulic i budynków. Wszystkie wymieniony elementy
(nawierzchnie, mała architektura) będą nawiązywać do historii Jarocina
- dawnej i współczesnej, aby mogły funkcjonować jako atrakcje
turystyczne i infrastruktura doprowadzenia zajęć edukacyjnych w
przestrzeni miasta.
Okręg Stare Miasto
ul. Rynek 1
Ratusz, rynek, ulice ks. kard. S. Wyszyńskiego, św. Ducha (do
Poznańskiej), Kościelna, Targowa, Śródmiejska (do Wolności),
Barwickiego, Krótka, Wrocławska (do Barwickiego), Kilińskiego,
Średnia, Mickiewicza, Gołębia.
Obręb Jarocin
12 000 000 zł

W wyniku realizacji inwestycji:
Zostanie stworzona atrakcyjna dla mieszkańców i turystów przestrzeń
publiczna na obszarze staromiejskim, stwarzająca powody do
spędzania czasu na rynku i na przyległych ulicach, a co za tym idzie dająca możliwości powstawania nowych i rozwoju istniejących
podmiotów gospodarczych np. w branży usług gastronomicznych,
rozrywki, rekreacji i zastępowania nimi podupadającej działalności
handlowej.
Stworzone zostaną nowe miejsca pracy (kawiarnia) – ok. 4 osób;
Zwiększy się o 2 tys. liczba mieszkańców korzystających z usług
zlokalizowanych w Ratuszu (administracja, punkt obsługi klientów
spółek miejskich, punkt informacji turystycznej)
Udostępni się ok 150 – 200 osobom niepełnosprawnym i niedołężnym
korzystanie z usług zlokalizowanych w Ratuszu.
Nadanie nowych funkcji Ratuszowi, ożywienie przestrzeni miejskiej na
Rynku i sąsiedztwie
7.1 Ożywienie rynku i przywrócenie jego świetności
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru
7.4 Adaptacje przestrzeni publicznych i nadanie im nowego wymiaru
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
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Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, JESSICA, wkład partnerów – spółek komunalnych

Projekt zintegrowany

7.2 , 7.6, 7.8, 8.2, 8.4, 8.7

Tytuł projektu

7.2 Modernizacja studni kopanych na terenie Rynku w
Jarocinie.

Organizator / realizator

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Przedsiębiorstwo planuje modernizację studni kopanych (2 szt.)
poprzez wymianę kręgów betonowych, pokrywy, renowację wraz z
naprawą pompy (ewentualna wymiana), obłożenie kręgów części
nadziemnej (np. łupkiem kamiennym nawiązującym wyglądem do stylu
przyjętego w rewitalizacji obiektów zlokalizowanych na Rynku
(kamienice, Ratusz, nawierzchnia)) oraz uzupełnienia brakujących
elementów. Podświetlenie pomp światłem ledowym.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto. Rynek. Działka nr 1662

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

200 000 zł (160 tys. zł środki unijne, 40 tys. środki własne)

Przewidywane rezultaty

Efekty wizualne, estetyczne, współgrające z architekturą obiektów
zlokalizowanych przy Rynku w Jarocinie. Efekt historyczny i
wychowawczy dla młodych mieszkańców Gminy i turystów.

Cele

Przy ogólnym podjęciu rewitalizacji nawierzchni i infrastruktury
podziemnej Rynku wraz z oświetleniem dostosowanie wyglądu studni
kopanych do pozostałych obiektów.

Powiązania z kierunkami
działań

7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, dofinansowanie z UE

Projekt zintegrowany

7.1 , 7.6, 7.8, 8.2, 8.4, 8.7

Tytuł projektu

7.3 Rewitalizacja terenów wokół ulicy Parowozownia 3 i 5, w
tym poprawa komunikacji drogowej oraz rewaloryzacja terenu
wokół stawu „Parowozownia”

Organizator / realizator

Wspólnota mieszkaniowa Parowozownia 5

Zakres realizowanego

Budowa oświetlenia,
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zadania

remont dróg,
Zagospodarowanie terenu wokół stawu (remont ławek, kosze na
śmieci, wyrównanie terenu plaży, nowe ozdobne nasadzenia)

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy
1812/17(droga), 1812/19(Parowozownia 5), 1812/18 (Parowozownia
3), 1812/20 (staw)

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Obecne nieznane- potrzeba kosztorysu

Przewidywane rezultaty

Umożliwienie integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych związanej
z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych poprzez modernizacje
drogi i oświetlenia
poprawa warunków uprawiania sportu turystyki i rekreacji na obszarze
Parowozownia – staw
stworzenie strefy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości

Cele

Poprawa komunikacji samochodowej i pieszej,
poprawa poczucia bezpieczeństwa,
stworzenie strefy rekreacji dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin,
stworzenie zaplecza dla corocznych festiwali kolejowych,
zwiększenie walorów estetycznych i mieszkalnych opisywanego
obszaru Jarocina,
usunięcie siedliska dla osób nadużywających alkohol oraz mocniejsze
używki (narkotyki)

Powiązania z kierunkami 3.3 Poprawa bezpieczeństwa
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
działań
7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru

Źródła finansowania
Projektu

Fundusze Europejskie, Gmina Jarocin

Projekt zintegrowany

7.5, 8.5

Tytuł projektu

7.4 Pasaż kulturalno-usługowy Wrocławska 14

Organizator / realizator

Stowarzyszenie Ars Boni et aequi, numer KRS: 0000596491, Regon:
363487943, NIP: 9671369398, ul. Dworcowa 19, Bydgoszcz, kod 85-009

Zakres realizowanego
zadania

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu pasażu kulturalno-usługowego
poprzez rozbudowę i modernizację lokali położonych na parterze
kamienicy ul. Wrocławska 14 (działka nr 1270, obręb 0003 Jarocin).
Elementy wiodące projektu to:
1.stworzenie sali klubowo-kawiarnianej z funkcją kinową i możliwości
prowadzenia w niej warsztatów (teatralnych, plastycznych, kulinarnych,
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itp.),
2.adaptacja i stworzenie lokali użytkowych stanowiących otoczenie ww.
sali klubowo-kawiarnianej,
stworzenie nowoczesnych lokali „artystycznych” w niewykorzystywanej
dotychczas przestrzeni strychowej.

Lokalizacja

ul. Wrocławska 14, działka nr 1270, obręb 0003 Jarocin

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Na chwilę obecną trudno oszacować koszty.

Przewidywane rezultaty

Planowana przedsięwzięcia wpłynie na realizację celów w następujący
sposób:
1. adaptacja i dobudowa 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
205 m2;
2. przebudowa i dobudowa powierzchni użytkowej w postaci 5 lokali
użytkowych o łącznej powierzchni 537 m2, z czego 150 m2
przeznaczone będzie na salę klubo-kawiarnianą, zwiększającą
integrację społeczności lokalnej i zapewniającą szeroką ofertę
aktywności kulturalno-artystycznej, a zarazem podnoszącą świadomość
w zakresie teatru, kina, muzyki oraz umożliwiającą prowadzenie
działalności edukacyjnej;
3. wszystkie lokale użytkowe zlokalizowane są na parterze, co umożliwi
dogodny dostęp dla wszystkich grup społecznych i zapewnia możliwie
najdogodniejszy dostęp dla osób starszych, niepełnosprawnych, a
także rodzin z małymi dziećmi do w/w aktywności, nie ograniczając ich
w żaden sposób poprzez bariery architektoniczne;
4. nowopowstałe lokale użytkowe pozwolą prowadzić działalność
pięciu podmiotom tworząc nowe miejsca pracy;
5. spotkania, koncerty i inne akcje o charakterze artystycznym pozwolą
okolicznym mieszkańcom trwale na czynny udział w kulturalnym życiu
Jarocina;
6. dzięki adaptacji istniejącego ogrodu zostanie stworzone w centrum
miasta naturalne miejsce zieleni zapewniające odpoczynek i relaks dla
mieszkańców Jarocina, w szczególności dla rodzin z małymi dziećmi.

Cele

Przedsięwzięcie służy realizacji następujących celów:




ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych
przedsiębiorstw;
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powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów
zielonych;
 podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez
poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze
rewitalizacji,
 podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni
publicznych.
Podstawowe założenia projektu:
 potrzeba rozszerzania przestrzeni publicznej w centrum Jarocina,
 poszerzania oferty kulturalnej,
 stworzenia przestrzeni integrującej społeczność lokalną (klub
seniora, miejsca spotkań, warsztatów teatralnych, plastycznych,
kameralnych koncertów muzycznych),
 powiązanie gospodarcze przestrzeni kulturalnej i społecznej z
przestrzenią handlową (dzięki zyskom z najmu możliwe stanie się
utrzymywanie obiektu służącego potrzebom kulturalnym i
integracyjnym społeczności lokalnej),
 zagospodarowania zaniedbanych elementów przestrzeni miejskiej.
Gwarancje realizacji wniosku przez Stowarzyszenie Ars Boni et aequi:
 Stowarzyszenie zarządza parterowa częścią nieruchomości na
podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Zrzeszeniem, która została
zawarta na czas określony do 31.12.2026,
 Stowarzyszenie zrzesza ludzi związanych ze społecznością lokalną
(Maja Kaczmarek, Barbara Kuropatwińska, Natalia Skupniewicz,
Wiesław
Skupniewicz), teatrem (Katarzyna RadajewiczKuropatwińska i Jarosław Kuropatwiński – byli członkowie „Teatru
Studio Czyczkowy”), muzyków rockowych (Artur Jankiewicz, zespół
PAKT, Jarosław Kuropatwiński, zespół THE ECHOES PROJEKT),
fotografików (Artur Lewicki),
 Stowarzyszenie jest koproducentem filmu muzycznego „Bydgoszcz
The Wall Show. Polska droga do wolności”,
 Stowarzyszenie zebrało środki na wkład własny na budowę
przedsięwzięcia w wysokości 150.000 zł (15% inwestycji).
Stowarzyszenie spełnia kryteria umożliwiające mu ubieganie się o
dotację Unii Europejskiej w ramach programu WRPO 9.2.1.
(rewitalizacja miast i dzielnic terenów wiejskich, poprzemysłowych i
wojskowych).

Powiązania z kierunkami 1.4 Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
2.4 Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji
działań
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru

Źródła finansowania

Wkład własny, dofinansowanie w ramach WRPO
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Projektu
Tytuł projektu

7.5 Rewitalizacja Parowozowni w Jarocinie

Organizator / realizator

Gmina Jarocin/Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Remont generalny pokolejowych budynków na potrzeby stałej wystawy
muzealnej poświęconej ponad 100letniej historii kolejnictwa w Jarocinie
oraz organizowanych cyklicznie imprez kulturalnych np. „Wielki teatr w
małym mieście

Zakres realizowanego
zadania

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy,
ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie,
Nr działek ewidencyjnych: 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11 +
tereny pokolejowe

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

ok. 20 000 000 zł

Przewidywane rezultaty Nadanie nowych funkcji infrastrukturze pokolejowej;
Przyciągnięcie do Jarocina osób zafascynowanych kolejnictwem – wzrost
liczby turystów odwiedzających Jarocin

Cele

Stworzenie obiektu związanego z historią i poświęconej historii kolejnictwa
w Jarocinie i Wielkopolsce funkcjonującego cały rok i służącemu celom
kulturalnym, rekreacyjnym oraz społecznym.

Powiązania z
kierunkami działań

7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, JESSICA, wkład własny

Projekt zintegrowany

7.3, 8.5

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

7.6 Przebudowa szaletów miejskich na Rynku w Jarocinie.

Organizator / realizator

Urząd Miejski w Jarocinie
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Zakres realizowanego
zadania

Modernizacja szaletów miejskich w tym: urządzeń sanitarnych, stolarki
i armatury łazienkowej. Dopuszcza się zastosowanie
zautomatyzowanego systemu obsługi szalet.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto. Rynek miejski w Jarocinie.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Automatyzacja szaletów miejskich ograniczy koszty osobowe
funkcjonowania ww. miejsca. Obecnie funkcjonowanie szaletów jest
uzależnione od obecności osoby dozorującej, z zatrudnieniem której są
coraz większe problemy. Bezobsługowe szalety będą serwisowane
przez podmiot zewnętrzny, wyłoniony w postępowaniu przetargowym.
Zwiększenie liczby osób korzystających z szalet. Poprawa wizerunku
szalet.

Cele

Ograniczenie kosztów funkcjonowania i poprawa komfortu osób
korzystających z szalet miejskich.
Poprawa wizerunku tego miejsca.

Powiązania z kierunkami
działań

7.3 Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru

Źródła finansowania
Projektu

Środki gminne

Projekt zintegrowany

7.1, 7.2, 7.8, 8.2, 8.4, 8.7

Tytuł projektu

7.7 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z budową systemu
zarządzania inteligentnym oświetleniem ulicznym -platforma
SMART CITY JAROCIN.

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

1. Inwentaryzacja infrastruktury i zagospodarowania obszaru.
2. Audyt efektywności energetycznej.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
4. Montaż systemu.

Lokalizacja

Ścisłe centrum Jarocina. Rynek Miejski. Obszar objęty rewitalizacją.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2.275.000,00 zł
350 szt. opraw z dodatkowym systemem umożliwiającym współpracę z
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inteligentnym systemem parkowania (koszt 1 oprawy – 6 500 zł)

Przewidywane rezultaty

Oszczędność energii w oświetleniu publicznym, co przekłada się na
zmniejszenie emisji CO2.
Dostosowanie natężenia oświetlenia do aktualnego ruchu i warunków
pogodowych, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
Automatyczne wykrywanie i sygnalizacja uszkodzenia lamp – obniżenie
kosztów serwisu oświetlenia.
Do 70 % oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na oświetlenie
ulic.

Cele

Poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie ich bezpieczeństwa
poprzez budowę oświetlenia LED wraz z systemem zarządzania
inteligentnym oświetleniem.

Powiązania z kierunkami
działań

5.1 Utworzenie SMART CITY
9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Projekt zintegrowany

5.5

Tytuł projektu

7.8 Przyjazna przestrzeń dla seniora ze stołami do gier.

Organizator / realizator

Zarząd Osiedla nr 1 w Jarocinie

Zakres realizowanego
zadania

Działania skierowane są na ożywienie centrum miasta – płyty rynku,
gdzie brakuje miejsca, które wpłynęłoby na zwiększenie więzi
międzyludzkich. Budowa stołów do gier umożliwi powstanie miejsca
które pozwoli seniorom aktywnie spędzić czas wolny oraz
zaangażować się na rzecz środowiska lokalnego. Przedsięwzięcie
realizowane będzie w południowo-zachodniej części rynku, gdzie
planowana jest rewitalizacja jednej z kamienic, przewidziana na
potrzeby biblioteki.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

50 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Podejmowane działania pozwolą zintegrować mieszkańców i nauczą
ich odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Uatrakcyjniona zostanie
przestrzeń publiczna, ogólnodostępna. (liczba osób korzystających z
udostępnionych stołów do gry).
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Cele

Polepszenie więzi międzyludzkich
- polepszenie wizerunku centrum miasta
- budowanie tożsamości lokalnej

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
1.4 Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych
7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Źródła zewnętrzne

Projekt zintegrownany

7.1, 7.2, 7.6, 8.2, 8.4, 8.7

Tytuł projektu

7.9 Adaptacja Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego przy ul.
Zacisznej w Jarocinie na cmentarz komunalny

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Renowacja nagrobków, stworzenie lapidarium jako miejsca pamięci
osób pochowanych na cmentarzu, naprawa ogrodzenia, rewitalizacja
terenów zielonych.

Lokalizacja

Okręg Przemysłowy, działka nr 337, ul. Zaciszna

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

5 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Zwiększenie powierzchni przeznaczonej do pochówku, zachowanie
miejsca spoczynku osób pochowanych na cmentarzu poprzez
stworzenie lapidarium, miejsca pamięci, kontynuacja funkcji
cmentarza.

Cele

Stworzenie lapidarium jako miejsca pamięci osób pochowanych na
cmentarzu, pozytywny wpływ na środowisko poprzez rewitalizacje
drzewostanu, poprawa estetyki cmentarza, stworzenie nowych miejsc
do pochówku, budowa miejsc parkingowych.

Powiązania z kierunkami
działań

8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.5 Nadanie nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

h) Cel strategiczny 8: Miejsce utożsamiane z regionem – tworzenie produktu wyróżniającego
Jarocin
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Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

8.1 Rock Browar Jarocin.

Organizator / realizator

Rock Browar Jarocin Sp. z o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę browaru, produkcję wysokiej
jakości regionalnego piwa, promocję miasta Jarocin, organizowanie
szkoleń i spotkań informacyjnych na temat nowych gatunków piwa
oraz sposobów jego produkcji (zwiedzanie browaru).

Lokalizacja

Okręg przemysłowy, 323/4

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 000 000,00 zł netto

Przewidywane rezultaty

Redukcja bezrobocia - Browar zatrudni w pierwszym etapie do 5 osób ,
powstanie wysokiej jakości produkt na skalę regionu.

Cele

Stworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie przestępczości,
zmniejszenie ubóstwa, stworzenie wysokiej jakości produktu
utożsamianego z regionem oraz rockowo-festiwalowym dziedzictwem
Jarocina, zmiana świadomości społecznej w zakresie spożywania
alkoholu, wpływanie na kulturę spożywania alkoholu, edukacja
społeczna w zakresie spożywania alkoholu, integracja społeczna
(koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi).

Powiązania z kierunkami
działań

8.1 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowa tożsamości lokalnej

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne leasing, dofinansowanie

Tytuł projektu

8.2 Przebudowa kamienicy na rynku na potrzeby filii nr 1;
stworzenie miejsca kulturalnej animacji.

Organizator / realizator

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

W Kamienicy planujemy organizować otwarte spotkania autorskie z
przedstawicielami świata literatury, mediów i filmu, pokazy filmowe,
spektakle i warsztaty dla różnego rodzaju odbiorcy.
Kamienica ma być miejscem dla młodzieży – chcemy oddać im
przestrzeń tak aby sami ją zaadaptowali do swoich potrzeb – stworzą
miejsce przyjazne dla nich, bez narzucania form i zasad.
W piwnicy zaplanowano książkowe escape roomy, które mają być
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miejscem gdzie w spokoju i ciszy można poczytać książkę, której pokój
będzie poświęcony – będziemy zachęcać młodych mieszkańców do
wyboru książek – bohaterek escape roomów i tworzenia wystroju i
scenariusza spotkań w tych pokojach.
Miejsce Kamienicy w samym rynku daje możliwość aktywnego udziału
w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców poprzez udział w święcie
Kamienicy, święcie rynku, Dniu Dziecka oraz świętach państwowych czy
regionalnych, wydarzeniach okołofestiwalowych Jarocin Festiwal.
Bliskość Kamienicy pozwoli na zaangażowanie się mieszkających tam
dzieci, często z rodzin wykluczonych, w działania kulturotwórcze:
spotkania, warsztaty i akcje czytelnicze i kulturalne, dzieci pomogą
zagospodarować podwórko pod ich potrzeby.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji. OKRĘG STARE MIASTO. Adres: ul. Rynek 17

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Inwestycja: 2 000 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

- minimum 3 wydarzenia na kwartał
- nowy budynek

Cele

Korzyści dla mieszkańców:


eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych
zjawiska niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym poprzez nową funkcje obiektu na rynku,



poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii w szczególności w zakresie
energooszczędności



zwiększenie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej,



podniesienie poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym;

Powiązania z kierunkami 8.1 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowa tożsamości lokalnej
działań

8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców
8.5 Nadanie nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

Gmina Jarocin, Instytut Książki, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin, JESSICA

Projekt zintegrowany

7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 8.4, 8.7
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Tytuł projektu

8.3 Wieża ciśnień dla mieszkańców.

Organizator / realizator

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Remont wieży na zewnątrz i wewnątrz. Dostosowanie jej do
bezpiecznego wejścia na samą górę, gdzie zostanie przygotowane
bezpieczne wejście zewnętrzne – punkt widokowy Jarocina.
Reorganizacja terenu przyległego na potrzeby organizacji imprez
kulturalnych.

Lokalizacja

Wieża ciśnień Jarocin.
ul. Św. Ducha w Jarocinie

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Stworzenie miejsca integracyjnego dla mieszkańców oraz atrakcji
turystycznej dla osób odwiedzających Jarocin

Cele

Wieża ciśnień jako punkt widokowy miasta Jarocin.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
8.1 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowa tożsamości lokalnej

Źródła finansowania
Projektu

Środki zewnętrzne

Tytuł projektu

8.4 Montaż iluminacji podświetlających zabytkowe budynki na
terenie Jarocina

Organizator / realizator

Zakład Usług Komunalnych sp. z.o.o.

Zakres realizowanego
zadania

Zadanie polegać będzie na wykonaniu iluminacji świetlnych na Rynku
w Jarocinie oraz w śródmieściu i obejmować będzie przede wszystkim
podświetlenie Ratusza, zabytkowych kamienic i kościołów. Zadanie
obejmuje również konsultacje z konserwatorem zabytków i
przygotowanie projektów technicznych.

Lokalizacja

Okręg Stare Miasto, Okręg Śródmieście

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

500 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Ożywienie gospodarcze Śródmieścia Jarocina poprzez uatrakcyjnieni
oferty turystycznej.
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Poprawa wyglądu kamienic i kościołów, poprawa walorów
estetycznych obiektów znajdujących się w Śródmieściu.

Cele

Poprawa wizerunku estetycznego zabytkowych kamienic i kościołów.
Zwiększenie atrakcyjności Rynku i Śródmieścia

Powiązania z kierunkami
działań

Budowa tożsamości lokalnej
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, gminne, krajowe, unijne

Projekt zintegrowany

7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 8.2, 8.7

Tytuł projektu

8.5 Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Parowozownia Jarocin
i rozwinięcie jego oferty kulturalno-edukacyjnej.

Organizator / realizator

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie, 63-200
Jarocin, ul. Harcerska 4

Zakres realizowanego
zadania

Jarocin nazywany był niegdyś miastem kolejarzy. Dziś stacja i węzeł są
zmarginalizowane do roli przystanku kolejowego.
W zakres realizowanych zadań wchodzą między innymi następujące
prace:
- remont pomieszczeń hali i zakup wyposażenia do nich celem
stworzenia w nich sal pamięci na bazie licznych eksponatów będących
w posiadaniu TKW,
- remont dachów, instalacji i elewacji budynków,
- dostosowanie i aranżacja wnętrz do celów muzealnowystawienniczych,
- stworzenie przestrzeni do realizacji innych projektów
kulturalnoedukacyjnych
- odbudowa rozebranej konstrukcji dachu hali parowozowni, montaż
okien i bram wjazdowych dla taboru,
- budowa peronu i montaż urządzeń sterowania ruchem i wiat
peronowych będących w posiadaniu TKW, z którego będą odjeżdżały
pociągi turystyczne,
- modernizacja instalacji oświetlenia pomieszczeń - wymiana źródeł
światła na
energooszczędne w technologii LED,
- budowa sieci kolejki parkowej i tarasu widokowego, które umożliwią
zwiedzanie muzeum z ciekawej perspektywy,
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci i pojemniki na psie
odchody)
oświetlenie. montaż stojaków rowerowych,
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- stworzenie dróg dojazdowych do muzeum i parkingów na przyległych
działkach, które wykorzystywane na co dzień również przez
mieszkańców i turystów,
- dokończenie ogrodzenia terenu i wzmocnienie monitoringu, które
poprawią bezpieczeństwo zbiorów muzeum, które zarejestrowane jest
w MKiDN i posiada ochronę prawną,
- zwiększenie przestrzeni wystawienniczych i miejsc krzewienia kultury,
umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej i plenerowej
(m.in. dla dzieci, dorosłych, artystów itd.),
- remont instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowokanalizacyjnej,
- zamontowanie nowych instalacji bezpieczeństwa budynku:
przeciwpożarowej
i ochrony.
- likwidacja miejsc porażonych wilgocią,
- przystosowanie budynków i terenu do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- poszerzeniu oferty socjalnej umożliwiającej nocowanie w muzeum
wolontariuszy i turystów,
- stworzenie sali kinowej ułatwi proces edukacji,
- aktywizacja osób wykluczonych poprzez warsztaty konserwatorskie,
- edukacja dzieci i młodzieży z zakresu historii i techniki kolejowej,
- organizacja imprez kulturalnych promujących działalność muzeum,
szeroko rozumianej kultury,
- zaangażowanie szkół i przedszkoli w program zajęć edukacyjnych w
muzeum,
- propagowanie aktywności w formie zajęć muzealnych jako sposobu
na
spędzanie aktywnie wolnego czasu - będącego jednocześnie
profilaktyką
uzależnień od Internetu i środków psychoaktywnych, zainteresowanie
młodzieży z różnych środowisk alternatywną profilaktyką,,
- stworzenie atmosfery motywującej do aktywnego udziału w
imprezach
charytatywno-artystyczno-profilaktycznych i innych formach działań
prozdrowotnych oraz kulturalno- oświatowych,
- promowanie zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla zagrożeń
współczesnego świata (używki, Internet itp.),
- wspieranie aktywności społecznej i udziału w życiu społecznym
poprzez
prezentację nabytych umiejętności m.in. umiejętności,
- rozwój idei wolontariatu;
- zainteresowanie młodzieży sztuką alternatywną, poszerzanie
horyzontów kulturalnych przez uczestnictwo w różnych formach
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artystycznych -zaszczepienie
w młodzieży chęci obcowania z kulturą;
- rozwój osobisty członków stowarzyszenia i uczestników warsztatów
będą motywacją do samorozwoju, rozwijania pasji i innych
zainteresowań,
- wzmacnianie wiary we własne siły, kształcenie umiejętności
prezentowania własnych talentów, przełamywania własnych lęków;
- integracja młodzieży z emerytami kolejowymi i zaangażowanie ich w
prace muzeum.

Lokalizacja

Okręg IX „Przemysłowy”; teren dawnej Parowozowni Jarocin przy ulicy
Parowozownia 1; nr działki 1812/24 oraz przyległe 1812/7 i 1812/9 (w
załączeniu mapa geodezyjna).

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

1 050 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Teren objęty rewitalizacją – 44000m2
Przebudowa i adaptacja obiektów wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu- 3 obiekty
Liczba osób korzystających z atrakcji muzeum- 2500 osób
Liczba dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji biorąca udział w
zajęciach (rocznie) – 50 osób,
Liczba emerytów – 20 osób
Liczba uczestników warsztatów – 70 rocznie
Stworzenie etatów – 5 pracowników.

Cele

Rozwój edukacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników
warsztatów i pracowników muzeum, stworzenie miejsc pracy,
zaangażowanie mieszkańców w wydarzenia kulturalne realizowane w
muzeum, zmiana świadomości społeczeństwa odnośnie ratowania
dziedzictwa narodowego, promocja miasta w Polsce i Europie,
wskazanie nowych form spędzania wolnego czasu.

Powiązania z kierunkami 8.2 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowa tożsamości lokalnej
działań
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców
8.5 Nadanie nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, dofinansowanie : WRPO, Fundusz Spójności, Jessica,
EFRR, EFS

Projekt zintegrowany

7.3, 7.5
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Tytuł projektu

8.6 Adaptacja i nowa zabudowy dla nieruchomości Park 4a, Park
5 na cele prowadzenia działalności turystycznej,
gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej przy zespole
parkowo-pałacowym w Jarocinie.

Organizator / realizator

FUH BIREX Radosław Banaszyński
ul. T. Kościuszki 16/1
63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

Całość nowego założenia w obrębie zespołu parkowo-pałacowego w
Jarocinie uwzględnia adaptowane i nowoprojektowane budynki na
terenie dzierżawy, zostanie przeznaczona na działalność
gastronomiczną, hotelarską, kulturalną. Realizacja nowego założenia
przewiduje konieczne prace rozbiórkowe, adaptację i przebudowę
budynku, który stanie się restauracją z małym browarem a do niego
dobudowana zostanie wielofunkcyjna sala o oranżeryjnej formie. Dom
Ogrodnika przy bramie wjazdowej na teren Parku będzie budynkiem o
funkcji hotelu butikowego, przeprowadzone zostaną konieczne prace
konserwatorskie i adaptacyjne. Poza budynkiem hotelowym całość
przewiduje się jako teren dostępny dla spacerowiczów i użytkowników
Parku Miejskiego w Jarocinie.
Konieczne działania:
Rozbiórka substandardowych budynków na terenie dzierżawy (bud.
B,C) zgodnie z Decyzją nr 12/17 z dn. 28.07.2017 r.
Budowa nowej infrastruktury na cele prowadzenia działalności
turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej przy Zespole
parkowo-pałacowym w Jarocinie zgonie z Umową Dzierżawy i
zatwierdzoną przez WKZ (ZAŁĄCZNIK NR 3) Koncepcją adaptacji i
nowej zabudowy dla nieruchomości Park 4a na cele prowadzenia
działalności turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej przy
zespole parkowo-pałacowym w Jarocinie;
Budowa programu działalności kulturalnej w ramach Zespołu parkowopałacowego w Jarocinie;

Lokalizacja

Obszar zdegradowany (zgodnie z mapą): OKRĘG
TYSIĄCLECIA/KASZTANOWA, w zakresie Parku Radolińskich/Parku
Miejskiego
Adres: ul. Park 4a i 5
nr działek:
część działki 902/1 o pow.0,2560 ha) zabudowana budynkami
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gospodarczymi
oraz
część działki 902/4 (o pow.0,0806 ha) zabudowana budynkiem
mieszkalnym

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

5 000 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Liczba nowych przedsiębiorstw: 1 przedsiębiorstwo działające w
zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, produkcji lokalnej oraz
realizacji usług kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych;
Liczba osób nowo zatrudnianych:


min 8 osób stałej obsługi;



dodatkowo obsługi związanej z wydarzeniami cyklicznymi lub
jednorazowymi;

2 nowe punkty usługowe: Hotel butikowy w tzw. Domu Ogrodnika na
terenie Parku oraz nowy zespół zabudowy gastronomicznej z salą
wielofunkcyjną;
Powierzchnia obszaru opracowania: 3 366 m2 tj. 0,3366 ha
Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych w ramach zespołu:
625m2;
Powierzchnia zabudowy obiektów przeznaczonych do rozbiórki: 247,69
m2; kubatura ~1195 m3 (2 budynki)
Powierzchnia zabudowy obiektów poddanych adaptacji, przebudowie,
renowacji: 174,69m2; kubatura ~903m3 (2 budynki) i Dom Ogrodnika
127,67 m2
Powierzchnia terenów zielonych poddana rewaloryzacji (w tym
utwardzeń): ~2441,27 m2

Cele

eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawiska
przestępczości na terenie parkowym poprzez nową jakość przestrzeni,
nowe obiekty i stałą obsługę obiektów;
eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawiska
niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym
poprzez nowe funkcje oraz obiekty, w których mogą być realizowane
wydarzenia kulturalne i rekreacyjne;
poprawa lokalnej gospodarki – nowe przedsiębiorstwo;
poprawa jakości środowiska - rewaloryzacja istniejących terenów
zielonych (jako część skoordynowanych działań na terenie Parku);
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zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w
szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii;
podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni
publicznych – teren dostępny, otwarty w ramach Parku Miejskiego;

Powiązania z
kierunkami działań

8.1 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowa tożsamości lokalnej
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców
8.5 Nadanie nowych funkcji

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne

Projekt zintegrowany

6.1, 6.2, 6.3

Tytuł projektu

8.7 Wprowadzanie w przestrzeń miejską elementów sztuki
inspirowanych festiwalem muzyki rockowej

Organizator / realizator

Fundacja „Ogród Marzeń”

Zakres realizowanego
zadania

Według koncepcji wypracowanej w fundacji istnieje jeszcze wiele
pomysłów na realizację przedsięwzięć inspirowanych festiwalem. Są
to między innymi instalacja „energetycznego glana”, instalacja
„pocztówka z moim glanem” czy też „aleja glana”, małe glany w
przestrzeni miejskiej”. Wszystkie miałaby zostać zrealizowane w
obszarze zdegradowanym.

Lokalizacja

Okręg Śródmieście

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

ok. 500 000 zł

Przewidywane rezultaty

Integracja mieszkańców. Przyciągnięcie turystów. Promocja miasta i
Gminy Jarocin.

Cele

Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania mieszkańców
instalacjami, stworzenie pretekstu do odwiedzania Śródmieścia
poprzez kreowanie aktywnych zachowań z wykorzystaniem nowych
instalacji. Ma to doprowadzić do wzrostu zainteresowania osób nie
mieszkających w tym terenie i skłaniać je do obecności, co winno
przełożyć się na wzrost zainteresowania przedsiębiorców kreowaniem
obszaru usług związanych z wzrastającym napływem ludzi. W dalszej
kolejności planowane jest wykreowanie zainteresowania poza
miastem i Gminą Jarocin, uzyskanym dzięki synergii i różnorodności
przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdegradowanym.
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Powiązania z kierunkami
działań

8.1 Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto
8.2 Budowanie tożsamości lokalnej
8.3 Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta
8.4 Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców

Źródła finansowania
Projektu

WRPO, Budżet JST, Środki własne

Projekt zintegrowany

7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 8.2, 8.4,

i) Cel strategiczny 9: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego

Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

9.1 Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu
podniesienie świadomości ekologicznej i polepszenie jakości
powietrza w mieście Jarocin, w tym na terenach
zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji.

Organizator / realizator

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul.
Kasprzaka 11

Zakres realizowanego
zadania

Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie
świadomości ekologicznej i polepszenie jakości powietrza w mieście, w
tym na terenach zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji.
1. Seria artykułów informacyjnych w gazecie i na portalu. Różne środki
przekazu w tym filmy.
2. Certyfikaty dla ekologicznych „palaczy”, OPIEKUN POWIETRZA.
3. Konkursy dla dzieci i młodzieży.
4. Pokazy czystego palenia w piecu.
5. Uruchomienie monitoringu powietrza. Włączenie się do Polskiego
Alarmu Smogowego.
6. Pozyskanie środków przez gminę na dofinasowanie opału dla
najbiedniejszych osób. Każdy beneficjent przechodzi krótkie szkolenie.
7. Konferencja podsumowująca kampanię.

Lokalizacja

Obszar zdegradowany i rewitalizacji. Teren całego miasta Jarocin.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

500 000 zł
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Przewidywane rezultaty

Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości środowiska – zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza, poprawę jakości życia mieszkańców.
Podniesie poziom uczestnictwa w życiu publicznym osób
zamieszkujących tereny zdegradowane.

Cele

Celem kampanii jest poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców,
dotyczy w szczególności efektywnego i bezpiecznego dla środowiska
palenia w piecu. Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości
powietrza oraz jakości życia w mieście.

Powiązania z kierunkami
działań

1.1 Aktywizacja mieszkańców
9.3 Podnoszenie świadomości ekologicznej

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu,
wsparcie z budżetu Gminy Jarocin

Projekt zintegrowany

9.2, 9.3

Tytuł projektu

9.2 Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska
autobusów oraz postawienie 31 wiat przystankowych.

Organizator / realizator

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

-zakup 8 autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej i pozamiejskiej
napędzanych ekologicznymi silnikami spełniającymi najbardziej
rygorystyczną normę czystości spalin Euro 6, które zastąpią najstarsze
pojazdy
-zamontowanie w autobusach nowoczesnych rozwiązań: wewnętrznej
informacji pasażerskiej, automatów biletowych i kas fiskalnych,
monitoringu rejestrującego wnętrze oraz pole przed i za autobusem,
systemu samogaszącego, stanowiska do mocowania wózka
inwalidzkiego ogumienia o efektywności energetycznej klasy A oraz
generowania hałasu do 72 dB
-wprowadzenie aplikacji mobilnej dostępności komunikacyjnej
dotyczącej aktualnych rozkładów jazdy oraz sieci połączeń
-postawienie 20 przystanków autobusowych wraz z elektronicznym
panelem informacyjnym i oświetleniem oraz zielenią miejską i strefą
odpoczynku
- postawienie 11 wiat przystankowych

Lokalizacja

Inwestycja obejmuje cały obszar rewitalizacji w szczególności zajezdnie
autobusową znajdującą się na działce nr 335/22.
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Inwestycja obejmuje obszar poza rewitalizacją - zakupione autobusy
będą kursować po całej Gminie Jarocin i gminach sąsiadujących.

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

Autobusy: 6 400 000,00 zł netto

Przewidywane rezultaty

- przewidywana Ilość przewiezionych pasażerów nowymi autobusami:
330.000 osób / rok

Wiaty przystankowe: 600 000,00 zł netto

- przewidywana ilość podróżnych na nowych przystankach: 100.000
osób / rok

Cele

-zwiększenie ilości osób korzystających z transportu autobusowego
-poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z transportu
-zmniejszenie kosztów eksploatacji taboru
-poprawa komfortu jazdy
-zwiększenie mobilności ludzi i skrócenie czasu przemieszczania się
-zmniejszenie emisji spalin do środowiska oraz redukcja hałasu
-ułatwienie możliwości korzystania z transportu poprzez aplikacje
mobilną
-zwiększenie popytu na usługi
-powiększenie obszaru skomunikowania (zmniejszenie obszaru
wykluczenia transportowego)
-nowoczesne, funkcjonalne, estetyczne przystanki autobusowe wraz z
zielenią miejską i strefą odpoczynku

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
9.2 Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
9.3 Podnoszenie świadomości ekologicznej

Źródła finansowania
Projektu

Budżet Gminy, źródła wewnętrzne : WRPO, Jessica

Projekt zintegrowany

9.1, 9.3

Tytuł projektu

9.3 Edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników na odpady
selektywne i śmieciarek do odbioru odpadów
biodegradowalnych

Organizator / realizator

ZGO-NOVA sp. z.o.o. wspólnie z Gminą Jarocin
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Zakres realizowanego
zadania

Jednym z głównych działań będzie rozwijanie i wspieranie
mieszkańców , poprzez zapewnienie im dostępu do materiałów i
danych źródłowych, pomoc merytoryczną konsultacje i współpracę.
Działania kierowane będą do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w
postaci ulotek, informacji w mediach, szkoleniach. Zakup pojemników
dla mieszkańców oraz zakup specjalistycznych pojazdów do odbioru
odpadów biodegradowalnych.

Lokalizacja

Obszar rewitalizacji

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 800 000,00 zł

Przewidywane rezultaty

Zmniejszenie odpadów komunalnych zmieszanych o 40 %. Dbałość o
czystość terenu rewitalizacyjnego. Podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Wzrost selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osiągniecie przez
gminę wymaganych ustawowo poziomów recyklingu.
Poprawa świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i
selektywnej zbiórki odpadów.

Cele

Podwyższenie poziomu świadomości segregacji odpadów, dbałość o
ochronę środowiska. Dążymy do ograniczenia ilości odpadów
polegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców.
Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia bardzo rygorystycznych
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania.

Powiązania z kierunkami
działań

3.4 Poprawa obsługi mieszkańców
9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
9.3 Podnoszenie świadomości ekologicznej

Źródła finansowania
Projektu

Dofinansowanie zewnętrzne, środki własne

Projekt zintegrowany

9.1, 9.2

Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

Tytuł projektu

9.4 Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku spółki
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Organizator / realizator

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin
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Zakres realizowanego
zadania

-Zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy max do 40 KW
-Montaż instalacji na budynku administracyjno-warsztatowym
-Zmodernizowanie oraz utworzenie nowych punktów świetlnych na
terenie spółki

Lokalizacja

Budynek Administracyjno-Warsztatowy na działce nr 335/22
mieszcząca się na obszarze rewitalizacji o nazwie "Okręg Przemysłowy"

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

390 000,00 zł netto

Przewidywane rezultaty

- wyprodukowanie ekologicznej energii: ok 36 000 kWh/rok
- oszczędność kosztów energii: ok. 20 000 zł/rok

Cele

- możliwość oddania nadwyżki energii do gminy i podmiotów
powiązanych
- poprawa lokalnej gospodarki- rozwój firmy który wpływa także
korzystnie na postrzeganie gminy poprzez mieszkańców
-zwiększenie efektywności z korzystania z energii elektrycznej
pozyskiwanej z naturalnych źródeł w zakresie energooszczędności oraz
ochrony środowiska
-obniżenie kosztów które generuje spółka

Powiązania z kierunkami
działań

9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
9.2 Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii

Źródła finansowania
Projektu

Kapitał własny, zewnętrzne źródła finansowania : WRPO, JESSICA

Projekt zintegrowany

9.5

Tytuł projektu

9.5 Budowa i wyposażenie ekologicznej myjni samochodowej
na terenie zajezdni spółki.

Organizator / realizator

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin

Zakres realizowanego
zadania

- budowa myjni samochodowej o powierzchni 188,89 m2
przeznaczonej do mycia pojazdów należących do Spółki, ale także
udostępnionej dla zewnętrznych odbiorców- posiadaczy pojazdów
samochodowych oraz ciężarowych działającej całą dobę
przystosowanej do obsługi pojazdów różnej długości- nawet do 18
metrów umożliwiającej umycie nawet w mniej niż 10 minut
- wyposażenie myjni w nowoczesne rozwiązania:3-szczotkowy portal
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szynowy i zawansowaną elektronikę sterowaną przez mikroprocesor
oraz w ekologiczne: zamknięty obieg wody, niskie zużycie wody
- zamontowanie oszczędnego oświetlenia LED na terenie inwestycji

Lokalizacja

OBRĘB 0006.AR_10 JAROCIN. Działka nr 335/22. Okręg Rewitalizacji:
"Przemysłowy"

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

991 203,24 zł netto

Przewidywane rezultaty

- wydajność myjni: do 7 pojazdów na godzinę
- oszczędność wody
- oszczędność czasu pracy

Cele

-zapewnienie lepszego komfortu podróżnym poprzez codzienne mycie
pojazdów,
-rozwój firmy
-zadowolenie mieszkańców
-polepszenie wizerunku całej gminy
-polepszenie warunków pracy
-oszczędność wody

Powiązania z kierunkami
działań

9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne, zewnętrzne źródła dofinansowania : WRPO, JESSICA

Projekt zintegrowany

9.4

Tytuł projektu

9.6 Energooszczędne Centrum Sportowo - Rekreacyjne

Organizator / realizator

Jarocin – Sport

Zakres realizowanego
zadania

Dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na
potrzeby Aquaparku.

Lokalizacja

Okręg Tysiąclecia/ Kasztanowa

Szacunkowa wartość
przedsięwzięcia

2 000 000 zł

Przewidywane rezultaty

Zwiększenie ilości osób korzystających z Aquaparku, basenów dzięki
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zmniejszeniu kosztów funkcjonowania obiektów, a tym samym
możliwości obniżania cen na zmodernizowane obiekty.
Zaproponowanie nowej, atrakcyjnej oferty dla korzystających z obiektu
sportowo – rekreacyjnego.

Cele

Redukcja kosztów do 50% obecnie ponoszonych. Otwarcie możliwości
korzystania z istniejących obiektów poza sezonem. Pozytywny wpływ
na środowisko.

Powiązania z kierunkami
działań

7.2 Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców
9.1 Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska
9.2 Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii

Źródła finansowania
Projektu

Środki własne

Projekt zintegrowany

1.19

9. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNCYH

Zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji jednym z elementów, które muszą znaleźć się w GPR,
są mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jest to niezbędny warunek,
aby proces rewitalizacji był kompleksowy. Dlatego też w pierwszej kolejności wyznaczono cele
rewitalizacyjne, z których wynikają kierunki działań procesu rewitalizacji dla Gminy Jarocin a w kolejnym
etapie wyznaczonym celom przypisano konkretne przedsięwzięcia. Dopiero taka strategia, w której
realizacja przedsięwzięć, czyli podjęcie konkretnych działań, pozwoli na zrealizowanie wszystkich celów
programu rewitalizacji.
Jak wspomniano powyżej zapewnienie mechanizmów integrowania i tym samym komplementarności,
to nic innego jak zaplanowanie działań i przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie,
przestrzennie i czasowo, dodatkowo będą finansowane w zbilansowany sposób i efektywnie zarządzane
przez burmistrza.
Komplementarność i integralność prowadzonych działań i przedsięwzięć, będą wpływały na realizację
wyznaczonych celów rewitalizacji, tym samym na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego, co zadecyduje o sukcesie rewitalizacji.
Kierunki działań rewitalizacji zmierzające do realizacji celów programu rewitalizacji, realizowane są
za pomocą konkretnych i celowych przedsięwzięć tego programu.
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Integrowanie przedsięwzięć rewitalizacji objętych niniejszym programem, zostanie zrealizowane poprzez
wpisanie w system realizacji GPR stałej dbałości o:
–

kompleksowość GPR,

–

koncentrację przestrzenną GPR,

–

komplementarność przedsięwzięć rewitalizacji,

Kompleksowość GPR
Niniejszy GPR przygotowano z dbałością o jego kompleksowy charakter. Program zawiera przedsięwzięcia
rewitalizacji współfinansowane ze środków unijnych (JESSICA), (POIiŚ) krajowych źródeł publicznych
(WRPO) oraz ze źródeł z budżetu miasta czy źródeł prywatnych. Uwzględniano aspekt społeczny,
gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy w odniesieniu zarówno
do samego obszaru rewitalizacji, jak i z jego otoczenia.
Do Programu włączono tylko takie działania, które – bezpośrednio lub w skutek komplementarnego
współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami – skutkują rozwiązywaniem zdiagnozowanych
problemów obszaru rewitalizacji. Dlatego w GPR zwrócono szczególną uwagę na powiązania pomiędzy
poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacji, w szczególności zsynchronizowanie ich w czasie tak, aby
efekty ich wzajemnego oddziaływania na zdiagnozowany problem wzajemnie się uzupełniały.
Przedsięwzięcia rewitalizacji zostały przypisane do konkretnych celów strategicznych, które pozwolą
wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Przeprowadzono również kategoryzację celów z
podziałem na:
–
–
–
–
–
–
–

pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców szansą na rozwój samodzielnej
i samowystarczającej społeczności lokalnej,
rozwój rynku pracy,
poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej,
odnowienie przestrzeni, modernizacja zasobu mieszkaniowego i usługowego czynnikiem
zwiększania poziomu i standardu życia mieszkańców,
nowoczesne rozwiązania z zakresu organizacji ruchu,
utworzenie i modernizacja infrastruktury założenia pałacowo-parkowego, w tym parku, jak
również pałacu,
stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych wpływających na integrujące mieszkańców.

Natomiast powiązania i odniesienie do konkretnych zdiagnozowanych problemów zostały opisane
szczegółowo przy każdym przedsięwzięciu, w ujęciu przewidywanych rezultatów oraz celów
przedsięwzięcia.
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Koncentracja przestrzenna GPR
Aby zapewnić maksymalną skuteczność realizacji przedsięwzięć rewitalizacji skoncentrowano je na
wyznaczonym obszarze, który charakteryzuje się największym natężeniem zjawisk kryzysowych. Poza tym
zwrócono szczególną uwagę, aby przedsięwzięcia rewitalizacji nie były przypadkowo rozproszone po
całym obszarze, a skoncentrowane przestrzennie, koncepcyjnie i zadaniowo, biorąc pod uwagę
niejednokrotnie ich uzupełniający się charakter.
Wszystkie przedsięwzięcia niniejszego programu są zlokalizowane w obszarze rewitalizacji, uwzględniono
też przedsięwzięcia, które znajdują się poza wspomnianym obszarem. Jednak ze względu na ich charakter
i lokalizację - bezpośrednie sąsiedztwo z obszarem rewitalizacji oraz oddziaływanie na miejsca o
szczególnym natężeniu problemów –będą oddziaływały na proces rewitalizacji.

Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacji
Ważnym aspektem mechanizmów integrowania przedsięwzięć rewitalizacji jest ich komplementarność,
która rozpatrywana była w kilku kategoriach: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalna
oraz źródeł finansowania. Wszystkie zaplanowane projekty przewidziane do realizacji w ramach
niniejszego dokumentu, stanowią bezpośrednią odpowiedź na zdiagnozowaną sytuację problemową,
występującą na obszarze Gminy.

Komplementarność przestrzenna
Przy wyborze przedsięwzięć rewitalizacji, które uwzględniono w GPR, brano pod uwagę wzajemne
powiązania pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Dlatego też komplementarność przestrzenna
przedsięwzięć rewitalizacji ma przede wszystkim służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie
oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar rewitalizacji a nie tylko punktowo na pojedyncze miejsca.
Zgromadzone przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i
techniczne będą realizowane szerzej i z dbałością o wzajemne dopełnianie się. Aby zapobiec zjawisku
przenoszenia problemów na inne obszary lub powstawania niepożądanych efektów społecznych na innych
obszarach, zadbano o całkowite rozwiązanie zdiagnozowanych problemów u źródła.

Komplementarność problemowa
Oznacza ona konieczność realizacji przedsięwzięć rewitalizacji, które będą się wzajemnie dopełniały
tematycznie, powodując tym samym, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji
we wszystkich obowiązkowych kryteriach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym i technicznym). Wymóg ten został w niniejszym GPR spełniony
z najwyższą
starannością, co udało się osiągnąć dzięki przyjętej metodologii wyboru przedsięwzięć rewitalizacji. Mowa
tu o unikaniu przedsięwzięć, które dotyczyły wyłącznie aspektów technicznych, aspektów gospodarczych,
itd. Głównym założeniem było uwzględnianie takich przedsięwzięć, które łączyły ze sobą działania
społeczne z gospodarczymi, funkcjonalno-przestrzennymi (lub innymi), które występowały na tych samych
obszarach i w tym samym czasie, dzięki czemu mogły tworzyć jeden proces.
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Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego programu, oddziaływać będą na
różne zjawiska problemowe, wskazane w diagnozie przeprowadzonej w ramach delimitacji obszaru
zdegradowanego oraz poszerzona o analizę obszaru rewitalizacji.
Przedsięwzięcia zaproponowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Jarocin wynikają wprost z
problemów zdiagnozowanych na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego. Projekty przedsięwzięć są
ze sobą powiązane i wzajemnie się dopełniają. Jedną z intencji GPR, jest podnoszenie jakości życia
mieszkańców poprzez działania infrastrukturalne, które umożliwiają z kolei prowadzenie działań
społecznych.
W sferze społecznej zostały określone do zrealizowania zadania, które będą wykorzystywały potencjał
istniejących miejsc oraz instytucji (Pałac Radolińskich, Założenie pałacowo - parkowe, Parowozownia,
obiekty Jarocin – Sport, obiekty JLA, Ratusz wraz z historycznym obszarem Starego Miasta, Wieża Ciśnień,
i inne ważne obiekty z punktu widzenia rewitalizacji). Wspomniany potencjał opierać się będzie o działania
mające na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez zawieranie inicjatyw oddolnych oraz rozwój
oferty kulturalno – edukacyjnej. Bardzo ważnym stanie się rozwijanie działalności MGOPS Jarocin, która
dzięki skierowaniu dodatkowych celowych posunięć w obszar rewitalizacji, wpłynie na ograniczenie
negatywnych zjawisk oraz wesprze osoby znajdujące się na marginesie społecznym. Pozostałymi
instytucjami są m.in. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne i liczne
Stowarzyszenia).
Projekty realizowane w strefie gospodarczej, będą związane przede wszystkim z niwelowaniem poziomu
bezrobocia oraz zwiększeniem aktywności gospodarczej mieszkańców. Tworzenie nowych miejsc pracy i
rozwój przedsiębiorczości, będzie prowadził do znacznego ożywienia obszaru rewitalizacji. Zestawienie
projektów ze strefy gospodarczej przedstawia Tabela nr 12. Projekty te będą wpływać pozytywnie również
na strefę społeczną, w zakresie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
aktywizacji mieszkańców. Przy czym wykorzystane tu zostaną również obiekty i miejsca, dzięki czemu
będą one miały wpływ także na strefę funkcjonalno – przestrzenną i techniczna a poprzez wykorzystanie
technologii przyjaznych środowisku - wpłyną pozytywnie i na tę strefę.
Negatywne zjawiska dotyczące strefy funkcjonalno – przestrzennej, związane są głównie z niską jakością
przestrzenni publicznych, chaosem przestrzennym oraz złymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.
Odpowiadając na te problemy, przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą miały na celu podniesienie jakości
przestrzeni publicznych, modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz wzrost ich atrakcyjności, który
spowoduje przyciągnięcie mieszkańców oraz poprawę ich obsługi i warunków zamieszkania. Zauważalne
w związku z tym staje się silne oddziaływanie na strefę techniczną.
W wymiarze środowiskowym, działania rewitalizacyjne będą skierowane na rozwiązywanie problemów
dotyczących jakości środowiska przyrodniczego, rozwoju terenów zieleni oraz wspierania technologii
przyjaznych dla środowiska. Realizowane będą także zadania związane z kształtowaniem postaw
proekologicznych a także promowanie postaw wpływających na podniesie jakości powietrza. Projekty
dotykające problematyki środowiskowej, wpłyną również na strefę społeczną (lepsza jakość środowiska
przyrodniczego czy też niższe koszty zużycia energii).
W strefie technicznej projekty będą związane w głównej mierze z adaptacją, modernizacją oraz
przebudową zdegradowanych technicznie obiektów a także z zaproponowaniem nowego przeznaczenia
związanego z pełnieniem funkcji społecznej. Z jednej strony powstaną miejsca, które będą integrowały
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mieszkańców, rozwijały ich edukacyjne i kulturalne potrzeby, a z drugiej natomiast podniesiony zostanie
standard zamieszkania w obszarze rewitalizacji. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia techniczne
przyczynią się przede wszystkim do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zniwelowania negatywnych
zjawisk społecznych. Należy wskazać, że m.in. wybór oraz zastosowanie materiałów posiadających wyższe
standardy jakości, wpłynie pozytywnie na problemy występujące w strefie środowiskowej.

Po przeanalizowaniu problemów zdiagnozowanych na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, wyłoniły się przedsięwzięcia, które uzupełniają się tematyką.
Projekty rewitalizacyjne zestawione poniżej dotykają problematyki związanej z aktywnością społeczną.
Zauważyć można tutaj zarówno przedsięwzięcia miękkie jak również twarde, które wzajemnie się
uzupełniają, przez co mają większy wpływ na niwelowanie negatywnych zjawisk występujących
w przedmiotowym problemie.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
Kluby Samopomocy/Seniora.

Problematyka komplementarna

Wpływ na poprawę
aktywności społecznej

Adaptacja na cele edukacyjne i społeczne budynków i ich otoczenia przy ul.
Przemysłowej 3
Adaptacja na cele kulturalne Pałacu Radolińskich, ruin kościoła Świętego
ducha i części przestrzeni Parku Radolińskich
Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą rynku i przyległymi
ulicami na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacji historycznej,
rekreacyjnych, społecznych i administracyjnych
„Mieszkać wspólnie” - mieszkania treningowe / chronione
„Edukacja medialna lokalnie”
Pasaż kulturalno-usługowy Wrocławska 14
Młodzieżowe Kluby Integracji i Aktywizacji
Placówka Wsparcia Dziennego
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie
Warsztaty fotograficzne „Młody fotograf”
Wydarzenia integrujące społeczność lokalną
Czytanie na polanie
Kino wagonowe
Czwartki Regionalne
Renowacja organów w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie
w celu wykorzystania ich pełnych możliwości w organizacji wydarzeń
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kulturalnych
Miejsce integracji mieszkańców osiedla i całej Gminy

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Przemysłowej 3 w Jarocinie
należącego do spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w
Jarocinie pod działalności społeczną
Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą rynku i przyległymi
ulicami na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacji historycznej,
rekreacyjnych, społecznych i administracyjnych
Przyjazna przestrzeń dla seniora ze stołami do gier
Przebudowa kamienicy na rynku na potrzeby filii nr 1; stworzenie miejsca
kulturalnej animacji
Wieża ciśnień dla mieszkańców
Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Parowozownia Jarocin i rozwinięcie jego
oferty kulturalno-edukacyjnej
Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości
ekologicznej i polepszenie jakości powietrza w mieście Jarocin, w tym na
terenach zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można podzielić na kilka grup, wzajemnie się wspierających
i uzupełniających. Przedstawione poniżej przedsięwzięcia, wpływają bezpośrednio na zmniejszenie
bezrobocia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, zaproponowanie nowych terenów inwestycyjnych
oraz modernizację obiektów budowlanych, które posłużą jako narzędzia w realizacji zamierzonych celów.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
Centrum Zatrudnienia Wspomaganego

Problematyka komplementarna

Wpływ na zmniejszenie
bezrobocia

Poprawa lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia na terenie
Przemysłowym;
Rozszerzenie oferty sportowej poprzez rozbudowę infrastruktury
Budowa Multimedialnego Centrum Południowej Oficyny Wydawniczej Etap II
Rock Browar Jarocin
Rewitalizacja obszaru targowiska w Jarocinie.
Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno
– biurowym
Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej wysokiej jakości
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Zestawienie przedsięwzięć mających na celu prorozwojowe działania, łączy ze sobą projekty związane z
tworzeniem nowych miejsc pracy, rozbudowę infrastruktury oraz tworzenie miejsc wyróżniających
Jarocin.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
Generator Projektów

Problematyka komplementarna

Wpływ na rozwój

Rozszerzenie oferty sportowej poprzez rozbudowę infrastruktury
Budowa Multimedialnego Centrum Południowej Oficyny Wydawniczej Etap II
Zmiana sposobu wykorzystania oraz rozszerzenie działalności w kamienicy
przy ulicy Śródmiejskiej 11
Budowa sieci teleinformatycznej w Jarocinie
Budowa Centrum Danych miasta Jarocin wraz z serwerownią i archiwum
Adaptacja terenów po PKS w Jarocinie na nowoczesne centrum przesiadkowe
Budowa centrum/węzła przesiadkowego na terenie zajezdni spółki wraz z
parkingiem typu Park & Ride oraz Bike & Ride
Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie
Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą rynku i przyległymi
ulicami na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacji historycznej,
rekreacyjnych, społecznych i administracyjnych
Rock Browar Jarocin
Energooszczędne Centrum Sportowo – Rekreacyjne

Zebrane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w odniesieniu do problematyki komplementarnej
w zakresie zdegradowanej przestrzeni publicznej, związane będą z realizacją projektów skierowanych na
poprawę jakości tej przestrzeni a przez to, na lepszy jej odbiór z poziomu mieszkańców, w odniesieniu do
miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. Przestrzeń zdegradowana dotyczy przede wszystkim terenów
zieleni, terenów ogólnie dostępnych oraz obiektów zabytkowych.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
Zagospodarowanie i „otwarcie podwórek” w centrum miasta Jarocin

Problematyka komplementarna

Wpływ na przestrzeń
publiczną

Adaptacja na cele kulturalne Pałacu Radolińskich, ruin kościoła św. Ducha i
części przestrzeni Parku Radolińskich
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń
przyuliczną
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Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Jarocinie wraz z modernizacją
istniejącego oświetlenia
Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą rynku i przyległymi
ulicami na potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacji historycznej,
rekreacyjnych, społecznych i administracyjnych
Modernizacja studni kopanych na terenie Rynku w Jarocinie.
Pasaż kulturalno-usługowy Wrocławska 14
Adaptacja i nowa zabudowy dla nieruchomości Park 4a, Park 5 na cele
prowadzenia działalności turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej,
kulturalnej przy zespole parkowo-pałacowym w Jarocinie.
Wprowadzanie w przestrzeń miejską elementów sztuki inspirowanych
festiwalem muzyki rockowej

Rewitalizacja historycznej kamienicy Jedwabnych
Rewitalizacja Parowozowni w Jarocinie
Rewitalizacja terenów wokół ulicy Parowozownia 3 i 5, w tym poprawa
komunikacji drogowej oraz rewaloryzacja terenu wokół stawu
„Parowozownia”
Montaż iluminacji podświetlających zabytkowe budynki na terenie Jarocina

Odpowiedzią na problemy związane ze zdegradowana tkanką mieszkaniowo – usługową
i infrastrukturalną, jest szereg działań wpływających na odnowę i rewaloryzację obiektów oraz nadanie im
nowych funkcji, przez co wpłyną na poprawę jakości życia interesariuszy. Projekty związane z
problematyką zabudowy i infrastruktury, dotyczą również nowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu
organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Problematyka komplementarna

Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno
– biurowym

Wpływ na zabudowę i
infrastrukturę

Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej wysokiej jakości
Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole
Rewitalizacja obszaru targowiska w Jarocinie.
Budowa lokalu usługowo – mieszkalnego
Modernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność JTBS
Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Wspólnot
Mieszkaniowych zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa
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Społecznego Sp. z o.o.
Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Jarocin zarządzanych
przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej
Przebudowa budynku nr 14/5 na ul Wolności w Jarocinie
Ocieplenie budynku i wymiana okien
Zagospodarowanie przestrzenne wraz z budynkiem
Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Posadzenie roślinności
(tereny zielone) na działce.
Budowa parkingu między ul. Kościuszki, a ul. Kilińskiego w Jarocinie

Przebudowa istniejącego parkingu buforowego na ul. Św. Ducha wraz z
utworzeniem dojazdu od strony ul. Długiej w Jarocinie.
Przebudowa szaletów miejskich na Rynku w Jarocinie
Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z budową systemu zarządzania
inteligentnym oświetleniem ulicznym -platforma SMART CITY JAROCIN.
Adaptacja Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego przy ul. Zacisznej w
Jarocinie na cmentarz komunalny
Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów oraz
postawienie 31 wiat przystankowych.

W tabeli dotyczącej środowiska, zebrano szereg działań rewitalizacyjnych z zakresu ograniczenia wszelkich
emisji oraz innowacyjnych technologii, umożliwiających poprawę jakości środowiska. Działania te są
uzupełnione kampaniami edukacyjnymi, wpływającymi na zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Problematyka komplementarna

Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości
ekologicznej i polepszenie jakości powietrza w mieście Jarocin, w tym na
terenach zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji.

Wpływ na środowisko

Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów oraz
postawienie 31 wiat przystankowych.
Edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników i śmieciarek do odbioru
odpadów biodegradowalnych
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku spółki Jarocińskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o.
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Budowa i wyposażenie ekologicznej myjni samochodowej na terenie zajezdni
spółki.
Energooszczędne Centrum Sportowo – Rekreacyjne
Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości
ekologicznej i polepszenie jakości powietrza w mieście Jarocin, w tym na
terenach zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji

W obszarze problematyki zdrowotnej, zestawione zostały uzupełniające się działania w zakresie
utrzymania dostępu mieszkańców do podstawowych usług zdrowotnych a także działania poprawiające
komunikacje i mobilność użytkowników usług multimedialnych.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Problematyka komplementarna

Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług
zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie
przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie

Wpływ na zdrowie,
bezpieczeństwo oraz
obsługę mieszkańców

Budowa sieci teleinformatycznej w Jarocinie
Budowa Centrum Danych miasta Jarocin wraz z serwerownią i archiwum
Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Jarocinie wraz z modernizacją
istniejącego oświetlenia

W poniższej tabeli zostały przedstawione wszystkie projekty przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
w odniesieniu do stref na które będą wpływały oraz ze wskazaniem na wspólne powiązania.

Tabela 13 Zestawienie projektów pod kątem powiązań oraz wpływu na strefy

Przedsięwzięcie
rewitalizacyjne (Rozdział
8)

Strefa
społeczna

Strefa
gospodarcza

Strefa
środowiskow
a

Strefa
funkcjonalno
przestrzenna

Strefa
techniczna

Kluby Samopomocy/Seniora.
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Adaptacja na cele edukacyjne i
społeczne budynków i ich
otoczenia przy ul.
Przemysłowej 3
„Mieszkać wspólnie” mieszkania treningowe /
chronione.
Młodzieżowe Kluby Integracji i
Aktywizacji.
„Edukacja medialna lokalnie”
Placówka Wsparcia Dziennego
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jarocinie
Warsztaty fotograficzne
„Młody fotograf”
Centrum Zatrudnienia
Wspomaganego
Kraina Marzeń
Wydarzenia integrujące
społeczność lokalną.
Generator Projektów
Czytanie na polanie
Kino wagonowe
Zagospodarowanie i „otwarcie
podwórek” w centrum miasta
Jarocin
Czwartki Regionalne
Renowacja organów w kościele
parafialnym p.w. Chrystusa
Króla w Jarocinie w celu
wykorzystania ich pełnych
możliwości w organizacji
wydarzeń kulturalnych.
Miejsce integracji
mieszkańców osiedla i całej
Gminy.

Rozszerzenie oferty sportowej
poprzez rozbudowę
infrastruktury

202

Budowa Multimedialnego
Centrum Południowej Oficyny
Wydawniczej Etap II

Budowa budynku hali
produkcyjno – magazynowej
wraz z zapleczem socjalno –
biurowym
Poprawa lokalnej gospodarki
poprzez zwiększenie
zatrudnienia na terenie
Przemysłowym;
Stworzenie przestrzeni
mieszkaniowej i usługowej
wysokiej jakości
Budowa budynku z
przeznaczeniem na żłobek i
przedszkole
Zmiana sposobu wykorzystania
oraz rozszerzenie działalności
w kamienicy przy ulicy
Śródmiejskiej 11
Rewitalizacja obszaru
targowiska w Jarocinie.
Budowa lokalu usługowo –
mieszkalnego
Utrzymanie dostępu
mieszkańców gminy Jarocin do
podstawowych usług
zdrowotnych oraz znaczące
poprawienie ich jakości
poprzez przeprowadzenie
przebudowy budynku
głównego szpitala w Jarocinie
Budowa sieci
teleinformatycznej w Jarocinie.
Budowa Centrum Danych
miasta Jarocin wraz z
serwerownią i archiwum
Rewitalizacja historycznej
kamienicy Jedwabnych

Modernizacja budynków
mieszkalnych stanowiących
własność JTBS
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Adaptacja pomieszczeń
budynku przy ulicy
Przemysłowej 3 w Jarocinie
należącego do spółki Jarociński
Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w
Jarocinie pod działalności
społeczną
Modernizacja budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
– Wspólnot Mieszkaniowych
zarządzanych przez Jarocińskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Modernizacja budynków
stanowiących własność Gminy
Jarocin zarządzanych przez
Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.
Stworzenie przestrzeni
mieszkaniowej i usługowej

Przebudowa budynku nr 14/5
na ul Wolności w Jarocinie
Ocieplenie budynku i wymiana
okien.
Zagospodarowanie
przestrzenne wraz z
budynkiem
Ocieplenie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
Posadzenie roślinności (tereny
zielone) na działce.
Budowa parkingu między ul.
Kościuszki, a ul. Kilińskiego w
Jarocinie

Adaptacja terenów po PKS w
Jarocinie na nowoczesne
centrum przesiadkowe
Budowa centrum/węzła
przesiadkowego na terenie
zajezdni spółki wraz z
parkingiem typu Park & Ride
oraz Bike & Ride
Przebudowa istniejącego
parkingu buforowego na ul.
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Św. Ducha wraz z utworzeniem
dojazdu od strony ul. Długiej w
Jarocinie.
Budowa systemu
inteligentnego parkowania w
Jarocinie.
Adaptacja na cele kulturalne
Pałacu Radolińskich, ruin
kościoła św. Ducha i części
przestrzeni Parku Radolińskich
Rozwój systemu zieleni w
Jarocinie obejmujący parki,
skwery i zieleń przyuliczną
Budowa oświetlenia w Parku
Miejskim w Jarocinie wraz z
modernizacją istniejącego
oświetlenia
Adaptacja budynku
zabytkowego Ratusza wraz z
płytą rynku i przyległymi
ulicami na potrzeby realizacji
zadań kulturalnych, edukacji
historycznej, rekreacyjnych,
społecznych i
administracyjnych
Modernizacja studni kopanych
na terenie Rynku w Jarocinie

Rewitalizacja terenów wokół
ulicy Parowozownia 3 i 5, w
tym poprawa komunikacji
drogowej oraz rewaloryzacja
terenu wokół stawu
„Parowozownia”
Pasaż kulturalno-usługowy
Wrocławska 14
Rewitalizacja Parowozowni w
Jarocinie
Przebudowa szaletów
miejskich na Rynku w Jarocinie.
Modernizacja oświetlenia
ulicznego wraz z budową
systemu zarządzania
inteligentnym oświetleniem
ulicznym -platforma SMART
CITY JAROCIN.
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Przyjazna przestrzeń dla
seniora ze stołami do gier.

Adaptacja Cmentarza
Ewangelicko – Augsburskiego
przy ul. Zacisznej w Jarocinie
na cmentarz komunalny
Rock Browar Jarocin.
Przebudowa kamienicy na
rynku na potrzeby filii nr 1;
stworzenie miejsca kulturalnej
animacji.
Wieża ciśnień dla
mieszkańców.
Montaż iluminacji
podświetlających zabytkowe
budynki na terenie Jarocina
Rewitalizacja infrastruktury
Muzeum Parowozownia
Jarocin i rozwinięcie jego
oferty kulturalno-edukacyjnej.
Adaptacja i nowa zabudowy
dla nieruchomości Park 4a,
Park 5 na cele prowadzenia
działalności turystycznej,
gastronomicznej, hotelarskiej,
kulturalnej przy zespole
parkowo-pałacowym w
Jarocinie.
Wprowadzanie w przestrzeń
miejską elementów sztuki
inspirowanych festiwalem
muzyki rockowej

Kampania edukacyjnoinformacyjna mająca na celu
podniesienie świadomości
ekologicznej i polepszenie
jakości powietrza w mieście
Jarocin, w tym na terenach
zdegradowanych
wyznaczonych do rewitalizacji.
Zakup 8 ekologicznych i
przyjaznych dla środowiska
autobusów oraz postawienie
31 wiat przystankowych.
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Edukacja ekologiczna oraz
zakup pojemników i śmieciarek
do odbioru odpadów
biodegradowalnych
Zakup i montaż paneli
fotowoltaicznych na budynku
spółki Jarocińskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o.
Budowa i wyposażenie
ekologicznej myjni
samochodowej na terenie
zajezdni spółki.
Energooszczędne Centrum
Sportowo – Rekreacyjne

Źródło: Opracowanie własne.

Komplementarność proceduralno - instytucjonalna
Oznacza ona konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który
pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się
i spójność procedur. W tym celu system zarządzania wdrażaniem procesu rewitalizacji w Jarocinie został
zaprojektowany w sposób zapewniający z jednej strony sprawność decyzyjną a z drugiej strony – spójność
pomiędzy działaniami. Procesem kieruje Burmistrz Jarocina. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale
11.

Komplementarność źródeł finansowania
Oznacza, że przedsięwzięcia rewitalizacji wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności
umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków unijnych, krajowych źródeł publicznych, budżetu
miasta czy źródeł prywatnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania. Komplementarność
finansowa oznacza także umiejętność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania, co może
przyczynić się do ożywienia lokalnych zdolności inwestycyjnych i tym samym spowodować lokalny rozwój
gospodarczy. W GPR inwestycje zaplanowano na poziomie 204 272 810,00 zł, w tym wkład własny
interesariuszy wynosi 30 640 921,50 zł.
Mechanizmy integrowania przedsięwzięć, polegają na łączeniu projektów, ponieważ to one
są elementem przedsięwzięć rewitalizacji. Niezbędne w tym celu okazały się karty przedsięwzięć, które
zawierają dane dotyczące tytułu projektu, jego organizatora i/lub realizatora, zakres realizowanego
zadania, lokalizację, szacunkową wartość przedsięwzięcia, którą należy zabezpieczyć, aby osiągnąć
przewidywane rezultaty i cele. Za pomocą kart przedsięwzięcia możliwe jest również przedstawienie:
– komplementarności przestrzennej – wskazanie projektów, które będą realizowane w tym samym
miejscu lub w swoim bezpośrednim sąsiedztwie,

207

–

–

komplementarności problemowej - wskazanie projektów, które są tematycznie ze sobą
powiązane, jak również te, które przeciwdziałają określonym problemom (z każdej ze sfer
problemowych),
komplementarności źródeł finansowania - wskazanie źródeł finansowania projektów
komplementarnych (pod względem przestrzennym oraz problemowym).

Kierunki podejmowanych działań, wynikają z celów strategicznych rewitalizacji, które szczegółowo
opisano powyżej, to one również zadecydowały o wybranych przedsięwzięciach programu rewitalizacji.

Komplementarność międzyokresowa
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin uwzględnia w swoich zapisach także projekty, które były
już realizowane wcześniej, dzięki czemu działania rewitalizacyjne przedstawia w sposób bardziej
kompleksowy. Przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach GPR staną się kontynuacją bądź
uzupełnieniem w stosunku do wcześniej podejmowanych działań, zarówno tych wpisanych w Lokalny
Program Rewitalizacji jak również innych, które wpisują się w idee rewitalizacji. Do zadań realizowanych
we wcześniejszej perspektywie finansowej, a kontynuowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla
Gminy Jarocin, zaliczyć można :
– poprawę estetyki rynku i śródmieścia,
– remont Ratusza,
– przebudowa dróg w centrum Jarocina,
– wymiana oświetlenia ulicznego na terenie śródmieścia,
– podświetlenie kamienic wyremontowanych według wzornika architektonicznego,
– rewitalizacja Parku Miejskiego w Jarocinie wraz z odrestaurowaniem pałacu usytuowanego
w centrum parku,
– budowa Jarocińskiego Ośrodka Kultury wraz z przebudową amfiteatru w Parku Miejskim w
Jarocinie,
– budowa Jarocińskiego Centrum Przesiadkowego,
– budowa Południowej Oficyny Wydawniczej.

Warto także podkreślić, iż część przedsięwzięć zapisanych w GPR będzie realizowanych w miejscach bądź
obiektach, których powstanie było związane z realizacją zadań rewitalizacyjnych we wcześniejszej
perspektywie. Ta kwestia dotyczy przede wszystkim projektów nie inwestycyjnych, które będą
przeprowadzane przez Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne, czy MGOPS w ramach przede wszystkim
pobudzania aktywności społecznej mieszkańców (cel strategiczny nr 1).
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10. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI WRAZ Z SZACUNKOWYM WSKAZANIEM ŚRODKÓW
FINASOWYCH ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH.
Na tym etapie możliwy jest jedynie podział na środki własne i zewnętrzne. Bardziej szczegółowe
określenie źródeł i odpowiadających im kwot nie jest możliwe, ze względu na zbyt ogólne zapisy fiszek
przedsięwzięć. Na etapie monitoringu i wdrażania GPR przedstawiane będą bardziej dokładnie źródła
finansowania oraz ich szacunkowe wartości.

Numer
przedsięwzięcia

Tabela 14 Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem
środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych

Tytuł przedsięwzięcia

Szacowana
wartość
przedsięwzięcia
w zł

1.1

Kluby Samopomocy/Seniora.

940 000

Środki publiczne/fundusze
europejskie : EFS, Budżet Gminy,
Wkład własny JST

1.2

Adaptacja na cele edukacyjne i
społeczne budynków i ich otoczenia
przy ul. Przemysłowej

1 200 000

WRPO, środki własne

1.3

„Mieszkać wspólnie” - mieszkania
treningowe / chronione.

2 100 000

Środki publiczne/ Fundusze
europejskie : BGK
Budżet Gminy : dotacja na
prowadzenie mieszkań chronionych
Dotacja w związku z działaniem 4.7
program kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”
Wkład własny JST

1.4

Młodzieżowe Kluby Integracji i
Aktywizacji.

350 000

Środki własne, EFS, Budżet Państwa

1.5

„Edukacja medialna lokalnie”

200 000

Środki własne, budżet państwa,
konkursy ofert

1.6

Placówka Wsparcia Dziennego.

1 890 000

EFS, Budżet Gminy

1.7

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Jarocinie

2 662 800

Budżet Państwa,
BGK

1.8

Warsztaty fotograficzne „Młody
fotograf”.

350 000

EFS, konkursy ogłaszane przez
Ministerstwo Sportu, Ministerstwo
Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Środki prywatne/
publiczne w tym potencjalne
źródło finansowania
ze środków
UE lub innych zewn.
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Wsi, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
1.9

Centrum Zatrudnienia Wspomaganego.

150 000

EFS, PFRON, środki z budżetu
Państwa

1.10

Kraina Marzeń.

800 000

Kredyt

1.11

Wydarzenia integrujące społeczność
lokalną.

150 000

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin
Ministerstwo Kultury i dziedzictwa
Narodowego

1.12

Generator Projektów.

250 000

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, środki własne, Gmina
Jarocin

1.13

Czytanie na polanie.

25 000

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, środki własne, Gmina
Jarocin

1.14

Kino wagonowe

50 000

Gmina Jarocin, środki własne,
sponsorzy, dofinansowanie
zewnętrzne

1.15

Zagospodarowanie i otwarcie
podwórek w centrum miasta Jarocin

150 000

Środki zewnętrzne

1.16

Czwartki Regionalne

1 000

Budżet Muzeum Regionalnego

1.17

Renowacja organów w kościele
parafialnym p.w. Chrystusa Króla w
Jarocinie w celu wykorzystania ich
pełnych możliwości w organizacji
wydarzeń kulturalnych.

300 000

wkład własny, dotacja

1.18

Miejsce integracji mieszkańców osiedla
i całej Gminy.

50 000

Budżet Miasta, środki własne,
dofinansowanie

1.19

Rozszerzenie oferty sportowej poprzez
rozbudowę infrastruktury

15 000 000

Środki zewnętrzne, środki własne,
kredyt

2.1

Budowa Multimedialnego Centrum
Południowej Oficyny Wydawniczej Etap
II

1 800 000

WRPO, Pożyczka JESSICA II, środki
własne

2.2

Budowa budynku hali produkcyjno –
magazynowej wraz z zapleczem
socjalno – biurowym

15 500 000

Wkład własny, dofinansowanie
zewnętrzne

2.3

1. Poprawa lokalnej gospodarki
poprzez zwiększenie zatrudnienia na
terenie Przemysłowym;
2. Zwiększenie efektywności starych
obiektów budowlanych poprzez ich
rozbudowę, termomodernizację,
wykorzystanie technologii
fotowoltaicznej i nadanie im nowych
funkcji;
3. Stworzenie na ścieżce rowerowej

960 000

Pożyczka Jeremi, Jessica , środki
własne
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przy firmie samoobsługowej stacji
naprawy rowerów;
4. Stworzenie w drodze w okolicy firmy
zadaszonego przystanku
autobusowego;
5. Stworzenie niewielkiego punktu
szkoleniowego dla grafików i uczniów
szkół o profilu
reklama/grafika/poligrafia we
współpracy z lokalnym
technikum/liceum;
6. Ustawienie na terenie
zdegradowanym tablic informacyjnych
z hasłami motywującymi do działania,
podjęcia pracy, pozytywnego myślenia,
pokonania samotności,
wyeliminowania wykluczenia
społecznego.
2.4

Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i
usługowej wysokiej jakości

4 000 000

Własne, kredyty, dofinansowanie
zewnętrzne

2.5

Budowa budynku z przeznaczeniem na
żłobek i przedszkole

Brak danych

Środki własne, środki zewnętrzne

2.6

Zmiana sposobu wykorzystania oraz
rozszerzenie działalności w kamienicy
przy ulicy śródmiejskiej 11

450 000

Wkład własny , zewnętrzne
dofinansowanie

2.7

Rewitalizacja obszaru targowiska w
Jarocinie.

2 000 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

2.8

Budowa lokalu usługowo –
mieszkalnego

400 000

Środki własne, dotacja

3.1

Utrzymanie dostępu mieszkańców
gminy Jarocin do podstawowych usług
zdrowotnych oraz znaczące
poprawienie ich jakości poprzez
przeprowadzenie przebudowy budynku
głównego szpitala w Jarocinie

8 300 000

Środki własne, środki zewnętrzne

3.2

Budowa sieci teleinformatycznej w
Jarocinie

Brak danych

Środki własne, WRPO, JESSICA

3.3

Budowa Centrum Danych miasta
Jarocin wraz z serwerownią i archiwum

Brak danych

Wkład własny, dofinansowanie
zewnętrzne

4.1

Rewitalizacja historycznej kamienicy
Jedwabnych

500 000

Środki własne, dofinansowanie i
kredyty

4.2

Modernizacja budynków mieszkalnych
wielorodzinnych stanowiących
własność JTBS.

15 000 000

Środki zewnętrzne

4.3

Adaptacja pomieszczeń budynku przy
ulicy Przemysłowej 3 w Jarocinie
należącego do spółki Jarociński
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o. w Jarocinie pod działalności

Brak danyh

Wkład własny, dofinansowanie
zewnętrzne
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społeczną.
4.4

Modernizacja budynków mieszkalnych
wielorodzinnych – Wspólnot
Mieszkaniowych zarządzanych przez
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

20 000 000

Zewnętrzne środki finansowe

4.5

Modernizacja budynków stanowiących
własność Gminy Jarocin zarządzanych
przez Jarocińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

5 000 000

Zewnętrzne środki finansowe

4.6

Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i
usługowej.

800 000

Źródło własne, dofinansowanie
zewnętrzne

4.7

Przebudowa budynku nr 14/5 na ul
Wolności w Jarocinie

200 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

4.8

Ocieplenie budynku i wymiana okien.

75 000

Środki własne, kredyt,
dofinansowanie

4.9

Zagospodarowanie przestrzenne wraz z
budynkiem.

90 000

Środki własne, kredyt,
dofinansowanie

4.10

Ocieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Posadzenie
roślinności (tereny zielone) na działce.

120 000

Środki własne, dofinansowanie

5.1

Budowa parkingu między ul. Kościuszki,
a ul. Kilińskiego w Jarocinie

1 500 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

5.2

Adaptacja terenów po PKS w Jarocinie
na nowoczesne centrum przesiadkowe

3 000 000

Środki własne, dofinansowanie
zewnętrzne

5.3

Budowa centrum/węzła
przesiadkowego na terenie zajezdni
spółki wraz z parkingiem typu Park &
Ride oraz Bike & Ride

1 502 807,29

WRPO, JESSICA

5.4

Przebudowa istniejącego parkingu
buforowego na ul. Św. Ducha wraz z
utworzeniem dojazdu od strony ul.
Długiej w Jarocinie.

1 500 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

5.5

Budowa systemu inteligentnego
parkowania w Jarocinie.

2 500 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

6.1

Adaptacja na cele kulturalne Pałacu
Radolińskich, ruin kościoła św. Ducha i
części przestrzeni Parku Radolińskich

9 500 000

WRPO, Budżet Gminy Jarocin

6.2

Rozwój systemu zieleni w Jarocinie
obejmujący parki, skwery i zieleń
przyuliczną

16 700 000

Środki własne, NFOŚIGW

6.3

Budowa oświetlenia w Parku Miejskim
w Jarocinie wraz z modernizacją
istniejącego oświetlenia

1 500 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne
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7.1

Adaptacja budynku zabytkowego
Ratusza wraz z płytą rynku i
przyległymi ulicami na potrzeby
realizacji zadań kulturalnych, edukacji
historycznej, rekreacyjnych,
społecznych i administracyjnych

12 000 000

Środki własne, JESSICA, wkład
partnerów – spółek komunalnych

7.2

Modernizacja studni kopanych na
terenie Rynku w Jarocinie

200 000

Środki własne, dofinansowanie z
UE

7.3

Rewitalizacja terenów wokół ulicy
Parowozownia 3 i 5, w tym poprawa
komunikacji drogowej oraz
rewaloryzacja terenu wokół stawu
„Parowozownia”

Brak danych

Fundusze Europejskie, Gmina
Jarocin

7.4

Pasaż kulturalno-usługowy
Wrocławska 14

Brak danych

Wkład własny, dofinansowanie w
ramach WRPO

7.5

Rewitalizacja Parowozowni w Jarocinie

20 000 000

WRPO, JESSICA, wkład własny

7.6

Przebudowa szalet miejskich na Rynku
w Jarocinie.

500 000

Środki gminne

7.7

Modernizacja oświetlenia ulicznego
wraz z budową systemu zarządzania
inteligentnym oświetleniem ulicznym platforma SMART CITY JAROCIN.

2 275 000

Źródła zewnętrzne

7.8

Przyjazna przestrzeń dla seniora ze
stołami do gier.

50 000

Źródła zewnętrzne

7.9

Adaptacja Cmentarza Ewangelicko –
Augsburskiego przy ul. Zacisznej w
Jarocinie na cmentarz komunalny

5 000 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

8.1

Rock Browar Jarocin.

1 000 000

Środki własne leasing,
dofinansowanie

8.2

Przebudowa kamienicy na rynku na
potrzeby filii nr 1; stworzenie miejsca
kulturalnej animacji.

2 000 000

Gmina Jarocin, Instytut Książki,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin, JESSICA

8.3

Wieża ciśnień dla mieszkańców.

1 000 000

Środki zewnętrzne

8.4

Montaż iluminacji podświetlających
zabytkowe budynki na terenie Jarocina

500 000

Środki własne, gminne, krajowe,
unijne

8.5

Rewitalizacja infrastruktury Muzeum
Parowozownia Jarocin i rozwinięcie
jego oferty kulturalno-edukacyjnej.

1 050 000,00

Środki własne, dofinansowanie :
WRPO, Fundusz Spójności, Jessica,
EFRR, EFS

8.6

Adaptacja i nowa zabudowy dla
nieruchomości Park 4a, Park 5 na cele
prowadzenia działalności turystycznej,
gastronomicznej, hotelarskiej,
kulturalnej przy zespole parkowopałacowym w Jarocinie.

5 000 000

Środki własne
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9.1

Kampania edukacyjno-informacyjna
mająca na celu podniesienie
świadomości ekologicznej i polepszenie
jakości powietrza w mieście Jarocin, w
tym na terenach zdegradowanych
wyznaczonych do rewitalizacji

500 000

Środki własne, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w
Poznaniu, wsparcie z budżetu
Gminy Jarocin

9.2

Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla
środowiska autobusów oraz
postawienie 31 wiat przystankowych

7 000 000

Budżet Gminy, źródła wewnętrzne :
WRPO, Jessica

9.3

Edukacja ekologiczna oraz zakup
pojemników i śmieciarek do odbioru
odpadów biodegradowalnych

2 800 000

Dofinansowanie zewnętrzne

9.4

Wprowadzanie w przestrzeń miejską
elementów sztuki inspirowanych
festiwalem muzyki rockowej

500 000

WRPO, Budżet JST, Środki własne

9.5

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
na budynku spółki Jarocińskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o.

390 000

Kapitał własny, zewnętrzne źródła
finansowania : WRPO, JESSICA

9.6

Budowa i wyposażenie ekologicznej
myjni samochodowej na terenie
zajezdni spółki.

991 203,24

Środki własne, zewnętrzne źródła
dofinansowania : WRPO, JESSICA

9.7

Energooszczędne Centrum Sportowo Rekreacyjne

2 000 000

Środki własne

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 15 Podsumowanie ram finansowych

Łączne koszty realizacji programu rewitalizacji
Wkład własny interesariusza
Środki zewnętrzne
Przedsięwzięcia nieoszacowane

204 272 810,00 zł
30 640 921,50 zł
173 202 810 zł
5 przedsięwzięć

Źródło: Opracowanie własne
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11. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI.

Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do koordynowania procesu jego
wdrożenia a co za tym idzie osiągnięcia wskazanych w nim celów i kierunków działań. Zarządzanie będzie
wiązało się również z oceną wpływu osiągniętych efektów na obszar rewitalizacji.
Ustawa o rewitalizacji wskazuje, iż przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji należy do zadań własnych gminy. Zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji odbywać
się będzie z zapewnieniem szerokiego udziału interesariuszy rewitalizacji.
Burmistrz miasta pełni kluczową role na etapie monitorowania i wdrażania Programu Rewitalizacji. Jego
rola w procesie rewitalizacji polega na kierowaniu działaniami rewitalizacyjnymi na obszarze miasta
i gminy. Wyznacza on również zadania związane z ww. procesem odpowiednim jednostkom Urzędu
Miejskiego. Burmistrz w swoich działaniach uwzględnia lokalne możliwości i ograniczenia oraz zapewnia
szeroki udział interesariuszy, powołuje również Komitet Rewitalizacji.
Zespół ds. rewitalizacji. Przygotowanie, prowadzenie, wdrażanie oraz koordynacja GPR została
powierzona spółce gminnej Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. W ramach tej spółki
wyodrębniony jest Zespół ds. rewitalizacji. Przeprowadzenie procesu rewitalizacji zostało przekazane
zespołowi ze względu na bogate doświadczenie pracowników w zakresie rewitalizacji, potwierdzone
certyfikatami. Dotyczy to zarówno przygotowywaniu GPR, jak również przeprowadzaniu badań
społecznych. Zespół wykorzystuje nowoczesne technologie związane z narzędziami GIS, co znacznie
zwiększa efektywność procesu.
Zespół odpowiedzialny jest za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, co poprzedzono diagnozą
społeczną oraz raportem delimitacji wyznaczającym obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Zespół
odpowiedzialny jest ponadto za współpracę z interesariuszami rewitalizacji. Podejmowanie
i koordynowanie działań na rzecz niwelowania negatywnych zjawisk we wszystkich sferach. Zespół
gromadzi, analizuje oraz udostępnia dane niezbędne do opracowania, wdrażania i monitorowania
Gminnego Programu Rewitalizacji. Zespół odpowiedzialny jest także za ewentualne interweniowanie
w przypadku stwierdzenia opóźnień oraz możliwe aktualizowanie GPR do zmieniających się warunków.
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Specjaliści ds. rewitalizacji przekazywać będą również informacje oraz raporty z realizacji projektów
rewitalizacyjnych. Pozostałe jednostki urzędu będą przekazywały niezbędne dane.
Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin, wspiera działania Burmistrza Jarocina na
obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Burmistrza Jarocina. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji.
Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Gminy Jarocin zawarte są w regulaminie, będącym załącznikiem do Uchwały nr LVIII/599/2017 Rady
Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 września 2017 r. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za obsługę
Komitetu Rewitalizacji jest Zespół ds. rewitalizacji. Burmistrz Jarocina zarządzeniem nr 667/VII/ 2017 z
dnia 9 listopada 2017r. powołał członków Komitetu Rewitalizacji. Pierwsze posiedzenie Komitetu
rewitalizacji miało miejsce 20 listopada 2017 r.
Pozostali interesariusze. Ich zadaniem będzie współpraca przy działania ch rewitalizacyjnych,
w zależności od ich możliwości oraz potrzeb. Będą oni informowani o pracach związanych
z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem GPR.
Szacunkowy koszt zarządzania. Koszty zarządzania związane są z kosztami funkcjonowania Zespołu ds.
rewitalizacji, który odpowiedzialny jest za koordynowanie procesu rewitalizacji w Gminie Jarocin. Koszty
działania przedmiotowego zespołu określone są na rycinie 35 poniżej.
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Rysunek 35 Powiązania między interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie zarządzania Gminnym
Programem Rewitalizacji (Źródło: Opracowanie własne)

Koszty zarządzania.
Koszty zarządzania Gminnym programem rewitalizacji dla Gminy Jarocin zostały przedstawione
na rycinie w sposób szacunkowy. Związane są one z rocznym kosztem funkcjonowania Zespołu ds.
rewitalizacji, którego zadaniem jest wdrażanie, koordynowanie oraz monitoring GPR. Koszty odnoszą się
także do przygotowywania badań społecznych, podejmowania działań edukacyjnych oraz promowań
działań rewitalizacyjnych.

Rysunek 36 Koszty zarządzania (Źródło: Opracowanie własne)
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Harmonogram realizacji GPR na lata 2016 -2025.

Rysunek 37 Harmonogram realizacji GPR na lata 2016-2020 (Źródło: Opracowanie własne)

Harmonogram realizacji GPR na lata 2021-2025
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Rysunek 38 Harmonogram realizacji GPR na lata 2021-2025 (Źródło: Opracowanie własne)
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12. UCZESTNICTWO INTERESARIUSZY W PROCESIE REWITALIZACJI.

Kluczowym elementem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin była
partycypacja społeczna. Zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych partnerów
społecznych przebiegało na każdym z podanych poniżej etapów prac nad programem:
a) delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
b) diagnoza obszaru rewitalizacji
c) identyfikacjia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
d) uzgodnienia zapisów projektu dokumentu.
W celu zapewnienia jak najszerszej partycypacji w procesie rewitalizacji, Gmina Jarocin podjęła szereg
działań obejmujących zarówno aktywne uczestnictwo interesariuszy, jak i wszystkich zainteresowanych
procesem rewitalizacji.
Gmina Jarocin zaprosiła interesariuszy do zgłaszania propozycji planowanych do realizacji projektów
rewitalizacyjnych na karcie planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji.
Na potrzeby rewitalizacji stworzono logo i hasło promocyjne, umieszczane na dokumentach
i informacjach, które towarzyszą pracom nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Jarocin, usprawniając partycypację społeczną.

Logotyp nawiązuje do tego, co jest najważniejsze w procesie rewitalizacji, czyli do konsultacji społecznych.
Mając na uwadze, że rewitalizacja i konsultacje społeczne są ze sobą powiązane, również wykorzystano
element graficzny z logotypu GPR do konsultacji społecznych Gminy Jarocin.
Logotypowi towarzyszy hasło: JAREWITALIZACJA. - Słowa JA to gra słów, nie odnosi się jednak tylko
do zaimka, ale ma wskazywać, że JA to moja osoba, każdy mieszkaniec Gminy Jarocin, który będzie brał
udział w procesie rewitalizacji, od którego zależy sukces rewitalizacji. Słowo JA odnosi się również do
pierwszych liter nazwy JAROCIN.

12.1. Formy partycypacji w procesie rewitalizacji.
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Przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarocin wykorzystano następujące formy
partycypacji społecznej:
a) informowanie o trwających pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji –bieżące informacje
ukazywały się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce „JA REWITALIZACJA”
(http://jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html)
b) informacje o pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji publikowane były na stronach
internetowych m.in.: http://www.jarocinska.pl/ , http://www.tvproart.pl/ oraz w radiu Elka.
c) konferencja prasowa na której omówiono metodologię przygotowania diagnozy społecznej. Odbyła się
ona 15 lipca 2016 roku o godz. 12.00 w jarocińskim Ratuszu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele
władz gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Zespół ds. Rewitalizacji- opracowujący Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Jarocin, socjologowie z Fundacji Partycypacja, przedstawiciele lokalnych
mediów oraz interesariusze rewitalizacji Gminy Jarocin.
Podczas konferencji zespół przedstawił dotychczasowe efekty prac nad opracowywaniem Gminnego
Programu Rewitalizacji oraz scharakteryzował metody badań społecznych, które będą wykorzystywane
przy opracowywaniu diagnozy społecznej.

Zdjęcie 32. Konferencja prasowa

Fot. Urząd Miejski w Jarocinie

d) cykl spacerów badawczych (WALK & TALK), które odbyły się w okresie od 22.06.2016r. do 13.07.2016r.
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Spacery badawcze, czyli wywiady eksperckie, które prowadzono w trakcie zwiedzania wybranej
przestrzeni, odbyły się w czterech wybranych rejonach Jarocina (okręg Stare Miasto, okręg Śródmieście,
okręg Tysiąclecia/Kasztanowa i okręg Przemysłowy). Ich celem było:
– pogłębienie wiedzy o zjawiskach kryzysowych,
–

ustalenie potrzeb i potencjałów mieszkańców,

–

identyfikacja pomysłów dotyczących oczekiwanych interwencji.

Spacery badawcze były wartościową techniką zbierania informacji, z punktu widzenia pogłębienia wiedzy
na temat badanych zjawisk i procesów na poszczególnych obszarach. Były to spacery w towarzystwie
wybranych osób po określonej przestrzeni, w celu ustalenia i porównania sposobów jej postrzegania i
oceniania przez osoby z różnych sfer. Oglądane wspólnie obiekty pobudziły do wypowiedzi, formułowania
ocen, proponowania rozwiązań. Badania te ułatwiły sporządzenie listy zasobów i deficytów badanych
przestrzeni i proponowanych sposobów ich wykorzystania (zasoby) i uzupełnienia (deficyty).
Dobór uczestników był celowy – uwzględniał kompetencje, zainteresowania i status społeczno- zawodowy
zaproszonych osób. Ze względu na pełnioną w badaniu rolę osoby te nazywane są tutaj przewodnikami.
Wśród zaproszonych osób byli m.in. przedstawiciele: przedsiębiorców, instytucji kultury, spółdzielni
mieszkaniowych, policji, PKP, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Południowej Oficyny
Wydawniczej, Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, mieszkańców oraz osób
niepełnosprawnych.
W sumie przeprowadzono 14 spacerów badawczych.

Zdjęcie 33. Spacer badawczy

Fot. Zespół ds. rewitalizacji
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Zdjęcie 34. Spacer badawczy

Fot. Urząd Miejski w Jarocinie

e) wywiady pogłębione z mieszkańcami przeprowadzone były w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 8 lipca
2016 r.
Celem badań było ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Badanie polegało na rozmowie w "cztery oczy" badacza z respondentem na podstawie przygotowanego
scenariusza pytań.
Respondent został celowo wybrany na podstawie kryteriów tj. wiek w podziale na kategorie: 18-25 lat; 2640 lat; 41-60 lat; 61 lat i więcej, płeć, status społeczno-ekonomiczny oraz miejsce zamieszkania (wg
wyznaczonych podobszarów rewitalizacji).
W sumie zrealizowano 40 wywiadów pogłębionych.
f) sondaż (ankiety) przeprowadzane były w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.
Celem badań było ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców
miasta oraz określenie poziomu akceptacji dla planowanych zmian rewitalizacyjnych.
Respondent został celowo wybrany na podstawie kryteriów tj., wiek (20-40 lat; 41-65 lat; 66 lat
i więcej), płeć oraz miejsce zamieszkania.
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W sumie badaniom ankietowym poddanych zostało 400 respondentów (80 respondentów pochodziło
z okręgu Przemysłowego, 80 z okręgu Starego Miasta, 80 z okręgu Śródmieścia, 80 z okręgu
Tysiąclecia/Kasztanowa i 80 - dla celów porównawczych, z pozostałych części miasta).
g) warsztaty z ekspertami przeprowadzane były w lipcu 2016r.
Celem badań było ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji, określenie
uwarunkowań (czynników i barier) procesu rewitalizacji oraz wyznaczenie kierunków i zadań
rewitalizacyjnych.
Z uwagi na szeroki zakres działań rewitalizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w celu zmniejszenia
skali zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji do udziału w warsztatach zaproszono ekspertów
reprezentujących takie dziedziny jak: infrastruktura, gospodarka, sprawy społeczne, problemy osób
niepełnosprawnych, zagadnienia kulturalne, polityka oraz środowisko.
W sumie obyły się 4 warsztaty z ekspertami (po jednym na temat okręgu Przemysłowego (13 osób),
Starego Miasta (12 osób), Śródmieścia (12 osób) i Tysiąclecia/Kasztanowa (11 osób).

Zdjęcie 35. Warsztat z ekseprtami – okręg Tysiąclecia/Kasztanowa

Fot. Zespół ds. rewitalizacji
Zdjęcie 36. Warsztat z ekseprtami – okręg Przemysłowy
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Fot. Zespół ds. rewitalizacji

Zdjęcie 37. Warsztat z ekseprtami – okręg Śródmieście i Stare Miasto

Fot. Zespół ds. rewitalizacji

h) Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, przeprowadzone zostały w formie:
zbierania uwag i wniosków w wersji papierowej oraz elektronicznej (w okresie od 10.05.2017r. do 11.06.
2017r.), zbierania uwag ustnych (w okresie od 10.05.2017r. do 11.06.2017 r.) oraz spotkania otwartego z
interesariuszami rewitalizacji (w dniu 17.05.2017r.).
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Konsultacje miały na celu przekazanie wszystkim grupom interesariuszy podstawowych informacji na
temat procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin oraz zebranie wniosków i uwag od uczestników.

12.2. Konsultacje społeczne na etapie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin przeprowadzone zostały w dniach od 10
maja 2017r. do 11 czerwca 2017r.
Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777); art. 30 ust.2 pkt. 1a oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.); uchwały nr
XVII/207/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2015 r. ze zm., w sprawie wprowadzenia
Regulaminu konsultacji społecznych oraz na podstawie Zarządzenia Nr 564/VII/2017 Burmistrza Jarocina z
dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Jarocin konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin.
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji sporządzona została „Diagnoza
służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin”.

Celem konsultacji społecznych było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii do projektu
uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin oraz „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Jarocin”.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin obejmuje tekst uchwały i załącznik tj. mapy w skali 1:5000
wskazującej granice tych obszarów.
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, powiadomiono
interesariuszy poprzez:
a) obwieszczenie,
b) ogłoszenie.
a) Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych było zamieszczone:
 w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jarocinie (zakładka Konsultacje społeczne) http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacjespoleczne.html,
 na stronie internetowej Gminy www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html,
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na profilu Gminy na portalu społecznościowym,
na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych,
w środkach komunikacji miejskiej,
w prasie lokalnej - w bezpłatnym magazynie „Życie Wielkopolski” 2 maja 2017 roku w 9 numerze.
u sołtysów,
u przewodniczących osiedli.

Rysunek 39 Pogląd obwieszczenia (Źródło: RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 26
czerwca 2017 r.)
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b) Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych było zamieszczone:
 w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jarocinie (zakładka Konsultacje społeczne) http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacjespoleczne.html ,
 na stronie internetowej Gminy www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html,
 na profilu Gminy na portalu społecznościowym,
 na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych,
 w środkach komunikacji miejskiej,
 w prasie lokalnej,
 u sołtysów,
 u przewodniczących osiedli.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zawierało przede wszystkim:
 opis celu i przedmiotu konsultacji,
 grupy adresatów konsultacji,
 termin konsultacji,
 zasięg i formy konsultacji,
 nazwę komórki organizacyjnej Urzędu wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji wraz z
danymi kontaktowymi,
 sformułowanie zawierające odniesienie do uchwały określającej regulamin konsultacji
społecznych.
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Rysunek 40 Pogląd ogłoszenia (Źródło: RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 26
czerwca 2017 r.)

Dodatkowo powstały artykuły informujące o trwających konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i
obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin m.in. w:
 Bezpłatnym Informatorze Gminy Jarocin „JaPiK” z dnia 10 maja 2017 roku, wydanie nr 9.
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Rysunek 41 Pogląd artykułu w JaPik-u (Źródło: JaPik, nr 9, 10 maja 2017 r.)



Gazecie Jarocińskiej z dnia 16 maja 2017 roku, wydanie nr 20.

Rysunek 42 Pogląd artykułu w Gazecie Jarocińskiej (Źródło: Gazeta Jarocińska, nr 20, 16 maja 2017 r.)
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Ponadto powstało 5 filmików promujących rewitalizację i informujących o trwających konsultacjach
społecznych:
- https://www.youtube.com/watch?v=hI4H62tnBMU
- https://www.youtube.com/watch?v=ek_jw3ys2-A
- https://www.youtube.com/watch?v=ZrzALUHWEG4
- https://www.youtube.com/watch?v=tRaaLfCYbU4
- https://www.youtube.com/watch?v=QMoiSL-OGlw
O trwających konsultacjach społecznych usłyszeć można było w Radio Elka:
https://www.youtube.com/watch?v=oEry9FO3x-k oraz zobaczyć w telewizji Proart
http://tvproart.pl/vod/#/categories/cats/player/10377/wydarzenia
Konsultacje obejmowały teren całej Gminy Jarocin.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej,
2) zbierania uwag ustnych, w okresie od dnia 10 maja 2017r. do dnia 11 czerwca 2017r.
oraz w zakresie:
3) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji w dniu 17 maja 2017r.
Konsultacje przeprowadzone były nieanonimowo, co oznaczało, że osoba wyrażająca swoją opinię
w ramach konsultacji gotowa była ujawnić swoje imię i nazwisko.
Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych
obszarów oraz „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin”, został wyłożony do publicznego wglądu:
– w wersji papierowej – w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al.
Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 16.00,w wersji elektronicznej – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Jarocinie (zakładka Konsultacje społeczne) oraz na stronie
www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html.
Uwagi do projektu uchwały oraz diagnozy można było składać:
 w wersji papierowej – drogą korespondencyjną na adres: Jarociński Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin lub Urząd Miejski w Jarocinie, ul. Al.
Niepodległości 10, 63-200 Jarocin z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji” oraz bezpośrednio
w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, Wydział
Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00;
 w wersji elektronicznej – na adres mailowy: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl .
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Zbieranie uwag ustnych
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych
obszarów oraz „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin”, został wyłożony do publicznego wglądu:
- w wersji papierowej – w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro), od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10,
Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00;
– w wersji elektronicznej – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego
w
Jarocinie
(zakładka
Konsultacje
społeczne)
oraz
na
stronie
www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html.
Uwagi do projektu uchwały oraz diagnozy można było składać ustnie: w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul.
T. Kościuszki 15A (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Urzędzie Miejskim
w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro), od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 16.00.
Dodatkowo w obu działaniach tj. zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej oraz
zbieranie uwag ustnych, uwagi można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego:
 w formie papierowej w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji, ul. T. Kościuszki 15A (II piętro) lub
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, Wydział Kultury, pokój 63 (II piętro),
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
 w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie, w zakładce
Konsultacje społeczne http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html
 w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, w zakładce
REWITALIZACJA www.jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html .
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Rysunek 43 Pogląd formularza konsultacyjnego (Źródło: RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Jarocin, 26 czerwca 2017 r.)

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty, decydowała data wpływu korespondencji do
Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. lub Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
Spotkanie odbyło się 17 maja 2017 roku w JOK JAROCIN (Jarocińskim Ośrodku Kultury) o godz. 17.00,
w formie protokołowanego spotkania. Spotkanie miało charakter informacyjny oraz dyskusyjny
a w spotkaniu wzięło udział 38 osób.
Spotkanie otworzył Robert Kaźmierczak, II Zastępca Burmistrza Jarocina. Następnie głos zabrali: zespół ds.
rewitalizacji – Marzena Jeleniewska-Jankowska, Anita Szymańska, Tomasz Ratajczak oraz Dział
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych JFPK Sp. z o.o. – Jarosław Raś. Podczas prezentacji zespół
przedstawił idee rewitalizacji, proces powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) w Gminie
Jarocin, ze szczegółowym omówieniem metodyki prowadzonych badań. Przybliżony został sposób
wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przedstawiono projekt uchwały RM w
Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następnie zespół
przedstawił termin oraz możliwości składania uwag i wniosków. Po czym poinformowano o przyjętym
harmonogramie i etapach opracowania GPR dla Gminy Jarocin. Zespół przekazał głos przedstawicielowi
Działu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych JFPK, który przybliżył termin, kwotę i ogólne zasady
finansowania w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 działanie
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Podczas
konsultacji dostępne były formularze konsultacyjne, na których interesariusze rewitalizacji mogli złożyć
swoje wnioski i uwagi.
Szczegółowe informacje o spotkaniu, w tym w szczególności przebiegu dyskusji oraz złożonych uwagach
zawiera „Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin”
wraz z załącznikami, który został opublikowany na stronie
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html .

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z przyjętym sposobem ich przeprowadzania i miały za zadanie
zebrani uwag i opinii dotyczących zagadnień GPR:
 w sumie złożono 335 uwag i opinii, w formie papierowej wpłynęły 322 wnioski, elektronicznej 2
wnioski, natomiast ustnej 3 wnioski,
 podczas spotkania konsultacyjnego w formie ustnej złożono 8 wniosków,
 w spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji uczestniczyło 38 osób.
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Spośród wszystkich wniosków i uwag, które wpłynęły 121 zostało uwzględnionych. Uzasadniono je danymi
o skoncentrowaniu takich niekorzystnych zjawisk, jak duże zdegradowanie substancji mieszkaniowych,
zaległości płatnicze lokatorów, występujące pustostany, a także problemy uzależnień i konieczność
wsparcia z instytucji pomocy społecznej. Część obszarów została włączona do obszaru rewitalizacji
również ze względu na szczególne znaczenie dla procesów rewitalizacyjnych (np. park przy ul. Szubianki
czy działki między ul. Wojska Polskiego a ul. Długą).
Łącznie 214 uwag i opinii nie zostało uwzględnionych. Dokonana wcześniej analiza danych i sporządzona
diagnoza nie dały wyraźnych podstaw do uznania tych obszarów za zdegradowane i ujęcia ich w obszarze
rewitalizacji.
W wyniku wniosków i uwag zebranych podczas konsultacji obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
został poszerzony o następujące tereny:
Okręg Kościuszki.
Okręg Kościuszki jest zróżnicowany pod względem funkcji i zabudowy. Obejmuje: zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz duże kompleksy handlowo-usługowe, na terenie tego
okręgu zlokalizowany jest również park o charakterze rekreacyjnym. Okręg zabudowy wielorodzinnej
stanowi najstarsze osiedle blokowe w mieście. Jest to zatem okręg, który posiada w swoich granicach
wiele obiektów (zabytkowe kamienice, park), które mogą pozytywnie wpłynąć na ożywienie miasta. Na
etapie wyznaczania Obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Jarocin okręg ten nie został wskazany
jako zdegradowany. Cechował się natężeniem negatywnych zjawisk, jednak początkowo działania
zawężono do 4 obszarów. Powiększenie tego obszaru wiąże się z oczekiwaniami interesariuszy i daje
szansę na jego na lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Do negatywnych zjawisk występujących w tej
części miasta zaliczyć można małą liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 osób oraz słabą kondycje
przedsiębiorstw. Do negatywnych zjawisk społecznych należy również niska frekwencja wyborcza, która
można było zaobserwować w wyborach do jednostek pomocniczych. Okręg Kościuszki zamieszkuje duża
liczba osób starszych, to pokazuje, że w najbliższych latach sytuacja demograficzna może ulec
pogorszeniu.
Kwartał zabudowy znajdujący się pomiędzy ulicami Św. Ducha (13,15,17,19,21,23,25), Długa
(1,3,5,5a,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25a,27,29) Wodna (32,34,34a,36).
Jest to obszar bezpośrednio sąsiadujący ze Starym Miastem i parkiem. Charakteryzuje się dużą ilością
pustostanów oraz pogłębiającą się degradacją tkani mieszkaniowej. Jego umiejętne zagospodarowanie
wpłynie pozytywnie na wizerunek Rynku i ulic przyległych. Obszar ten może obsługiwać Stare Miasto.
Pominiecie tego terenu w obszarze rewitalizacji przyczyni się do pogłębienia negatywnych zjawisk.
Włączenie kwartału zabudowy znajdujący się pomiędzy ulicami Św. Ducha, Długa, Wodna pozytywnie
wpłynie na Okręg Starego Miasta. Jest to obszar charakteryzujący się dużą ilością pustostanów oraz
pogłębiającą się degradacją tkanki mieszkaniowej.
Budynek Wieży Ciśnień (zarządzany przez JTBS), Ul. Św. Ducha 71, 63-200 Jarocin, działka ewidencyjna nr
560/1.
Wieża ciśnień jest budynkiem zabytkowym, sąsiadującym z obszarem zdegradowanym. Jej umiejętne
zagospodarowanie może mieć pozytywny wpływ na ożywienie zdegradowanych części miasta.
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W wyniku konsultacji społecznych obszar zdegradowany i rewitalizacji został powiększony o 3443 osób i
powierzchnię 0,43 km2. Obecnie liczba mieszkańców obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Jarocin wynosi 8969 osób (19,65%), a jego powierzchnia 3,32 km2 (1,66%)
Poglądowa mapa, skorygowana po przeprowadzonych konsultacjach obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wygląda następująco:

Rysunek 44 Poglądowa mapa obszar zdegradowany i rewitalizacji w Gminie Jarocin (Źródło: RAPORT z konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarocin, 26 czerwca 2017 r.)

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji art. 6 ust. 9, konsultacje w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji zostały zakończone publikacją informacji podsumowującej
przebieg konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html
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Radni Rady Miejskiej w Jarocinie uchwałą nr LIV/567/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. przyjęli wyznaczone
na terenie Gminy Jarocin obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Uchwała ta została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

12.3. Konsultacje społeczne na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Dnia 21 lipca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Jarocinie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin.
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/zasoby/files/uchwaly/a-vii-kadencja/2017/55-2017/572-2017.pdf.
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Rysunek 45 Pogląd obwieszczenia (Źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/zasoby/files/obwieszczenia/obwieszczenie_bip.pdf)

Aby móc zapewnić jak najszerszy udział interesariuszy w procesie rewitalizacji Gmina Jarocin zaprosiła
również wszystkich interesariuszy do zgłaszania propozycji planowanych do realizacji projektów
rewitalizacyjnych na Karcie planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji.
Nabór Kart do planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji trwał od 7 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017
r.
Wypełnioną Kartę planowanego
i nazwiskiem można było:

przedsięwzięcia

rewitalizacji,

podpisaną

czytelnie

imieniem

– złożyć osobiście w siedzibie Biura Zespołu ds. rewitalizacji lub w Urzędzie Miejskim
w Jarocinie (pokój 63),
– złożyć drogą korespondencyjną z dopiskiem „Karta planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji”
pod adres: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200
Jarocin lub Urząd Miejski w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,
– złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jarocin.pl lub office@jarocin.pl.
Karta planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji dostępna była:
– w formie papierowej w Biurze Zespołu ds. rewitalizacji lub Urzędzie Miejskim w Jarocinie
(pokój 63),
– w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce „Konsultacje
Społeczne” http://bip.wokiss.pl/jarocinm/bip/konsultacje-spoleczne.html oraz na stronie
internetowej
Urzędu
Miejskiego
w
Jarocinie
w
zakładce
„Rewitalizacja”
http://jarocin.pl/pl/REWITALIZACJA-404.html,
– podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 30 sierpnia
2017 r. o godz. 17:00 w JOK Jarocin.
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Rysunek 46 Pogląd obwieszczenia (Źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/zasoby/files/obwieszczenia/obwieszczenie__iii.pdf)
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Rysunek 47 Pogląd ogłoszenia (Źródło: BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
http://bip.wokiss.pl/jarocinm/zasoby/files/ftp/WOSS/2017/ogloszenie-karta-przedsiewziecia.pdf)
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13. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.) projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi
Sanitarnemu w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności jej opracowania.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z projektem GPR dla Gminy
Jarocin na lata 2016 – 2025, uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od strategicznej oceny
odziaływania na środowisko zgodnie z pismem z dnia 12.12.2017r. opatrzonym numerem DNNS.9012.1829.2017. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, nie przewidział bowiem
wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym poinformował że projekt GPR nie
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z pismem z dnia
04.01.2018 r. opatrzone sygnaturą: WOO-III.410.1042.2017.ET.3
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14. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY.

W tabeli przedstawiono wartości wskaźników badanych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego.
Przedstawiono powyższe wartości z podziałem na poszczególne okręgi, które wyznaczyły bezpośrednio
obszar zdegradowany. Zabieg taki, umożliwi spojrzenie w szerszej perspektywie na zachodzące zmiany,
które dokonują się na obszarze rewitalizacji pod wpływem realizacji owych przedsięwzięć. Nie ma
natomiast możliwości, aby na obecnym etapie opracowania dokładnie oszacować wartości, które
docelowo mają zostać osiągnięte. Powodem powyższego jest zbyt wiele zmiennych mających wpływ na
przedmiotowe wartości, których obecnie nie da się całkowicie przewidzieć.

Tabela 16 Wartości wskaźników bazowych na obszarze rewitalizacji

Okręg
Przemysłowy

Okręg

Okręg
Kościuszki

Okręg
Śródmieście

Okręg Stare
Miasto

Gęstość
zaludnienia
[os/km2]

510

3 803

7 793

3 572

6 121

Udział osób
w wieku
produkcyjnym

66,67

57,26

61,41

63,71

63,71

Poziom ubóstwa
i wykluczenia
społecznego

25,72

18,89

12,22

22,20

23,34

Udział osób
w wieku
poprodukcyjnym
[%]

13,40

27,56

22,27

19,50

16,69

Wskaźnik salda
migracji [%]

15,01

24,44

20,47

8,69

25,67

Poziom
przestępczości i
wykroczeń
[%]

20,36

4,07

5,19

21,24

7,00

Frekwencja
wyborcza

0,40

4,56

1,25

0,47

1,9

Stopa
długotrwałego
bezrobocia [%]

7,56

3,23

2,09

4,24

2,38

Wskaźnik
prowadzenia
aktywności

92,18

41,11

61,41

283,78

182,03

Tysiąclecia
/Kasztanowa
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gospodarczej
[‰]
Kondycja
przedsiębiorstw

0,31

0,69

1,25

0,88

1,08

Segregacja
odpadów

25,20

407,50

58,04

11,92

9,93

Powierzchnia
obszaru objęta
ochroną
konserwatorską

1,36

38,33

2,86

7,22

18,62

Monitoring opierać się będzie na wielopłaszczyznowej analizie stopnia zmian zachodzących na obszarze
rewitalizacji, w tym sytuacji społeczno-gospodarczej oraz porównywaniu efektów działań
rewitalizacyjnych z założoną wizją i celami rewitalizacji. Co za tym idzie monitoring programu ma na celu
zapewnienie oceny w jakim stopniu zakładana wizja oraz cele zostają osiągnięte oraz w jakim czasie
i z wykorzystaniem jakich zasobów realizowane są zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji.
Systematyczność w prowadzeniu monitoringu zapisów GPR pozwoli na szybką reakcję w przypadku
jakichkolwiek odchyleń od pożądanych efektów. Monitoring pozwoli szybko zdiagnozować występujące
problemy oraz da możliwość wprowadzenia korekt, które pozwolą wrócić na „odpowiedni tor” w realizacji
celów zawartych w dokumencie. Monitoring zapewni również optymalne wykorzystanie środków
finansowych. Monitoring GPR odbywać się będzie podobnie, jak w przypadku jego tworzenia, czyli na
zasadzie analiz jakościowych oraz ilościowych.

14.1. Monitoring ilościowy.
Monitoring ilościowy związany będzie z okresowym badaniem statystycznych wskaźników, które pozwolą
otrzymać informacje odnośnie realizowanego programu. Odbywać się on będzie na kilku płaszczyznach:
1. Oceny w jakim stopniu zapisy GPR zostały realizowane w przyjętym haromonogramie. Działanie
takie będzie polegało na analizie zgodności podejmowanych prac rewitalizacyjnych z założeniami
oraz ewentualne weryfikacje źródła odstępstw. Uzyskane informacje będą przygotowane w
formie raportu raz w roku w ostatnim jego kwartale i przygotowane przez zespół ds. rewitalizacji.
2. Oceny czy treść GPR odpowiada faktycznej sytuacji w zakresie czynników mających szczegółowe
znaczenie dla realizacji Programu:


analiza wskaźników wykorzystywanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji,



analiza wskaźników mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia działań
rewitalizacyjnych,



analiza wskaźników podstawowych parametrów związanych liczbą ludności
i powierzchnią obszaru rewitalizacji.
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Wartości wskaźników wyliczone na etapie raportu delimitacji przyjmą wartości wyjściowe, dla których
porównywane będą aktualne w danym okresie wskaźniki. Analizowane będą również średnie wartości
dla miasta i gminy. Badany będzie nie tylko obszar rewitalizacji, ale cała gmina. Działanie takie ma
na celu szersze spojrzenie na zjawiska kryzysowe i weryfikację, w której części gminy sytuacja
najbardziej się zmienia. Raporty zawierające informacje będą przygotowywane przez Zespól ds.
Rewitalizacji w ostatnim kwartale roku, w formie raportu.
3. Analiza wykorzystania zasobów finansowych i rzeczowych. Te narzędzia pozwolą określić kiedy i w
jakim stopniu dostępne zasoby będą wykorzystane w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W
przypadku w której pojawią się rozbieżności modyfikowane zostaną plany przyszłych działań.
Raport z wykorzystania zasobów finansowych i rzeczowych przygotowany w ostatnim kwartale
roku przez zespół ds. rewitalizacji.

14.2. Monitoring jakościowy.
Monitoring przebiegał będzie podobnie, jak w przypadku przygotowania GPR tzn. opierać się będzie nie
tylko na badaniach ilościowych, ale także na jakościowych. Badania jakościowe pozwolą zwiększyć udział
mieszkańców w procesie rewitalizacji, pozwolą poznać opinię i wskazówki mieszkańców. Takie podejście
sprawi, iż możliwe będą korekty GPR w przypadku ewentualnych problemów. Monitoring jakościowy
odbywać się będzie za pomocą badań społecznych przeprowadzanych na cztery różne sposoby: badania
kwestionariuszowe, wywiady pogłębione, spacery studyjne, warsztaty eksperckie.
Przeprowadzone badania będą miały charakter pogłębiony i wieloaspektowy. Wykorzystane zostaną
w nich metody jakościowe (wywiady pogłębione, spacery badawcze, warsztaty z ekspertami) oraz metody
ilościowe (sondaż). Da to możliwość uchwycenia pełnego obrazu poziomu i standardu życia mieszkańców
oraz występujących w tych sferach deficytów. Zgodnie z zaleceniem dla prowadzenia procesów
rewitalizacji analizie poddano sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalna,
techniczną. Dzięki temu zabiegowi uzyskamy bogaty i zróżnicowany materiał dotyczący potrzeb,
oczekiwań i propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Za przeprowadzenie monitoringu
jakościowego odpowiedzialny będzie zespół ds. rewitalizacji. Uzyskane informacje przekaże do Urzędu
Gminy za pomocą raportu w ostatnim kwartale roku.
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15. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Jarocin na lata 2015 – 2019.

Dokument przyjęty uchwałą Nr XCII/589/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października
2014 r., stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Program nie wskazuje wprost w swoich zapisach na możliwości związane z wykorzystaniem działań
rewitalizacyjnych w poprawie zasobów mieszkaniowych Jarocina. Natomiast zakłada utrzymywanie
w dobrym stanie technicznym i użytkowym tych zasobów. Odnosi się to do osób, których dochody są na
poziomie uniemożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Jest to jeden z instrumentów
społecznych, który skutecznie przeciwdziała bezdomności i wykluczeniu społecznemu, a więc trwałe
wpisuje się w idee rewitalizacji.
Biorąc pod uwagę przedsięwzięcia rewitalizacyjne, należy podkreślić konieczność zmian
w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jarocin. Aktualizacja tego
dokumentu powinna się wiązać z przedsięwzięciami mogących wpływać na charakter tego zasobu.

W związku z realizacją GPR dla Gminy Jarocin, opracowanie o którym mowa powyżej powinno uwzględnić
kategorie związane z:
–
–
–
–
–

zasadami polityki czynszowej,
warunkami obniżania czynszu,
dofinansowaniami do czynszu,
prognozą wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Gminy Jarocin,
źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej.
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16. SPECJALNA SREFA REWITALIZCJI.

W GPR przewiduje się ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na okres 10 lat (o której mowa
w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Wpłynie ona w kompleksowy sposób na
odnowienie obszarów zdegradowanych. Najważniejszym argumentem za wprowadzeniem SSR jest
zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ustanowienie SSR jest uzasadnione
również potrzebą ochrony przestrzeni, na której mają być realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Specjalna Strefa Rewitalizacji jest zatem obszarem specjalnym z punktu widzenia przepisów prawa.
Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jej dokładny zakres przestrzenny oraz regulacje prawne staną
się przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej.
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17. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Biorąc pod uwagę przyjęte cele rewitalizacyjne a także zaplanowane kierunki działań oraz związane
z nimi przedsięwzięcia rewitalizacyjne, nie przewiduje się zmian w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jarocin. Nie planuje się także dokonywać
zmian w żadnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
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