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Wprowadzenie
Konsultacje społeczne były realizowane przez Fundację Napraw Sobie Miasto na zlecenie Gminy Janów,
pod hasłem „Razem o Rynku”, w ramach projektu „Liderzy Konsultacji Społecznych” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Wyniki
konsultacji zostały wykorzystane do stworzenia wytycznych dla konkursu architektonicznego na projekt
przebudowy Rynku.

Metodologia
Do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Rynku w Janowie posłużono się dwoma metodami.
W okresie 15 lipca - 9 sierpnia na stronie www.janow.pl była udostępniona ankieta internetowa składająca się
z 11 pytań z możliwością wyboru oraz opcją wypowiedzi otwartej. W tym czasie wypełniło ją 365 osób,
co w gminie liczącej niecałe 6 tys. mieszkańców daje wystarczającą próbę badawczą. Większość ankietowanych
to kobiety (60,8%), mężczyźni stanowili 39,2%. Wiek respondentów przedstawiono na poniższym wykresie:

Ankietę wypełniły 44 osoby, które nie są mieszkańcami gminy Janów. Natomiast wśród mieszkańców
Gminy największy udział w ankiecie mieli mieszkańcy Janowa (36%), Złotego Potoku (14%), Poniku (10%)
oraz Piasku (6%).
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Drugim narzędziem konsultacji społecznych były wywiady pogłębione z mieszkańcami prowadzone
w ramach Punktu konsultacyjnego funkcjonującego 8 sierpnia 2020 w godz. 8:00 - 14:00 oraz 9 sierpnia
w godz. 14:00 - 17:00 na Rynku w Janowie. Mieszkańcy mogli porozmawiać o przyszłości Rynku przy
ortofotomapie, na której zaznaczono ważne miejsca oraz zgłaszane problemy. Ponadto na tablicy zapisywano
pomysły mieszkańców.
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Ankieta internetowa
Rynek obecnie
● Jak często przychodzisz na Rynek?
● Jakim środkiem transportu dostajesz się na Rynek?

Ankietowane osoby najczęściej przebywają na rynku kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie (łącznie
67,7%), a najchętniej wybieranym środkiem transportu jest samochód osobowy (45,3%) lub poruszanie się
pieszo (29,7%). Należy w tym miejscu przypomnieć, że wśród ankietowanych największy udział miały osoby
deklarujące miejscowość Janów, jako swoje miejsce zamieszkania.

● W jakim celu przychodzisz na Rynek w Janowie?

Robię zakupy/korzystam z usług
Przechodzę/przejeżdżam
Przychodzę do urzędu
Spaceruję
Siedzę na ławce
Spotykam się ze znajomymi/rodziną
Korzystam z gastronomii
Pracuję

Liczba odpowiedzi

% wszystkich ankietowanych

307
187
146
99
83
76
59
21

84,1 %
50,4 %
40,0 %
27,1 %
22.5 %
20,8 %
14,8 %
5,8 %

Zdecydowana większość ankietowanych korzysta z Rynku w konkretnych celach: zrobienia zakupów,
zakupu lodów, skorzystania z usług, pójścia do urzędu. Ponad połowa osób biorących udział w ankiecie korzysta
z Rynku przejazdem. Zajęcia opcjonalne (tzn. spacer, odpoczynek, spotkania ze znajomymi) są rzadziej wybierane
przez ankietowanych.
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● Co sądzisz o Rynku?

Ankietowani w większości pozytywnie oceniali Rynek, chętnie w nim przebywają, z łatwością się na niego
dostają i czują się bezpiecznie. Najwięcej wątpliwości dotyczyły kwestie oceny obecnego drzewostanu
i atrakcyjności zieleni, wyposażenia (mała architektura), miejsc parkingowych oraz reklam - pod tym względem
ankietowani nie byli zgodni. Większość osób biorących udział w ankiecie negatywnie wypowiedziało się na temat
nawierzchni Rynku oraz uciążliwości zbyt dużego ruchu samochodowego.

Rynek w przyszłości
● Rynek przede wszystkim powinien być:

Zdaniem większości ankietowanych Rynek powinien być przede wszystkim wizytówką Janowa, miejscem
rekreacyjnym/parkiem oraz miejscem spotkań i integracji mieszkańców.
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● Co chciałbyś / chciałabyś, żeby znalazło się na Rynku?
Podane w ankiecie (lb oddanych głosów)

Dodatkowe odpowiedzi

Ogródki gastronomiczne, kawiarnia
Fontanna
Nowe nasadzenia
Więcej miejsc wypoczynku
Stojaki na rowery
Nowe oświetlenie
Miejsce wydarzeń kulturalnych
Plac zabaw
Targowisko
Tablica ogłoszeń
Miejsce piknikowe
Wiata/zadaszenie
Siłownia plenerowa
Skatepark
Wybieg dla psów

248
220
198
190
185
165
139
101
79
76
73
71
44
39
26

WC
Stoły do gry w szachy i tenisa stołowego
Więcej zadbanej zieleni
Leżaki
Więcej kolorowych kwiatów
Trawnik
Herb Janowa
Powinien pozostać park!
Nie robić na Rynku imprez!
Wszystkie funkcje muszą być bezpieczne dla użytkowników
Zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń :)

Ankietowani najczęściej wskazywali na punkt gastronomiczny, fontannę, nowe nasadzenia, więcej
miejsc do odpoczynku, stojaki na rowery, a rzadziej nowe oświetlenie, wydarzenia kulturalne, czy plac zabaw.

Preferencje ankietowanych
Preferencje ankietowanych były zbierane za pomocą czterech pytań, w których należało wybrać jedną
z trzech opcji określoną obrazkiem. Ponadto w ankiecie była możliwość udzielenia swobodnej odpowiedzi
na każde z czterech pytań.

● W jakim otoczeniu czułbyś/abyś się dobrze?

64,4%

17,4%
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● Jaki rodzaj zieleni podoba Ci się najbardziej?

75,9%

15,1%

9%

● Jaki typ ławek podoba Ci się najbardziej?

klasyczne

leżaki

betonowe

50,1%

46%

3,8%

● Jaki rodzaj nawierzchni ścieżek podoba Ci się najbardziej?

duże płyty betonowe

nawierzchnia przepuszczalna np.
żwirek.

kostka granitowa

52,3%

29,9%

17,8%
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W otwartych odpowiedziach zaznaczano, że istniejący starodrzew powinien być zachowany, a Rynek
powinien być przestrzenią zieloną. Jego charakter powinien być reprezentatywny dla wiejskiej specyfiki gminy.
Projektowane elementy powinny być wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu a nawierzchnie ciągów pieszych możliwie
gładkie. Wskazywano potrzebę zlokalizowania na Rynku miejsca zabaw dla dzieci oraz toalety publicznej.

Punkt konsultacyjny
Charakter Rynku
OBECNIE

Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że Rynek jest obecnie zbyt mało reprezentacyjny
w porównaniu do rynków innych małych miasteczek w okolicy. Jednocześnie stanowczo
negatywnie wypowiadali się o przestrzeniach, które są nadmiernie wybetonowane. Obecnie
znajduje się tam dużo drzew, do których mieszkańcy są przywiązani. Dawniej mówiło się o tej
przestrzeni “idę do parku”, a nie “idę na rynek”. Warto również zauważyć, że duże wydarzenia
kulturalne odbywają się w pobliskim Złotym Potoku.
Rynek jest częściej użytkowany przez miejscowych niż przyjezdnych. Wieczorami zbierają się tutaj
osoby spożywające alkohol. Czasem jest to miejsce odpoczynku dla pielgrzymek
do Częstochowy, których uczestnicy chętnie odpoczywają w cieniu drzew.
Najbardziej charakterystycznym obiektem w Rynku jest zadaszona studnia, przy której znajdują
się dwie ławki. W przestrzeni objętej opracowaniem znajdują się także tablice upamiętniające
ważne z punktu widzenia historii Janowa wydarzenia, jednak żaden z mieszkańców
nie wspominał jakoby ich obecne umiejscowienie było szczególnie istotne.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcom zależy na tym, żeby Rynek w Janowie był wielofunkcyjny - by zachowano możliwość
organizacji targowiska w soboty, przy jednoczesnym wykorzystywaniu tej przestrzeni w inny
sposób w pozostałe dni tygodnia . Chcieliby, aby Rynek nabrał szyku i stał się powodem do dumy,
jednak ważne jest żeby nie odbyło się to kosztem utraty małomiasteczkowego charakteru tego
miejsca. Zależy im również na drzewostanie.
Osoby biorące udział w konsultacjach bardzo często wskazywały na uciążliwości związane
z brakiem możliwości skorzystania z toalety w przestrzeni Rynku (zarówno mieszkańcy,
jak i przyjezdni oraz osoby handlujące). Równie często wskazywano na oczekiwanie dotyczące
punktu gastronomicznego (restauracja, kawiarnia, bar), funkcjonująca obecnie przyjezdna
lodziarnia jest traktowana jako duży atut. Warto jednak zaznaczyć, że mieszkańcy nie chcieliby
widzieć na Rynku okresowej budki z piwem, a całoroczny lokal gastronomiczny, który znajdowałby
się w pierzejach istniejących budynków lub na pustych parcelach między nimi.

POMYSŁY

Szalet publiczny, krąg taneczny, scena, przestrzeń pod występy/koncerty/dożynki/festyny,
fontanna zakręcana podczas organizacji targowiska, sztuczne lodowisko. Ulga podatkowa
od nieruchomości dla nowych punktów usługowych. Wykupienie przez Gminę zaniedbanych
kamienic w celu ich odrestaurowania i sprzedaży lub wynajmu.
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Zieleń
OBECNIE

Główną wartością Rynku jest stary drzewostan, który ku aprobacie mieszkańców nadaje tej
przestrzeni charakter parku. Zwrócono natomiast uwagę na braki w nasadzeniach ozdobnych
(kwiatów i krzewów). Padały stwierdzenia, że Rynek w obecnym kształcie wygląda zbyt smutno
i mało reprezentacyjnie.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy są zgodni, że obecny drzewostan należy zachować w możliwie największym stopniu
ze względu na generowany przez nie cień oraz potrzebę przebywania wśród zieleni. Oczekują
również nowych nasadzeń: co jest podyktowane chęcią urozmaicenia i wzbogacenia krajobrazu.
Odrębną kwestią jest odizolowanie zielenią przestrzeni Rynku od jezdni (najlepiej żywopłot),
co ma spełniać kilka funkcji: jeżeli na Rynku znajdowałoby się miejsce zabaw dla dzieci,
stanowiłoby to lepsze zabezpieczenie przed wtargnięciem dzieci na jezdnię; ochrona zieleni przed
chaotycznie rozstawianymi straganami; ochrona przed hałasem z ruchliwej drogi.

POMYSŁY

Nowe nasadzenia: młode drzewa, kwitnące krzewy, rabaty lub byliny, żywopłot od strony jezdni.
Wyszukane formy zieleni, np. róże, platany. Oddzielenie jezdni od Rynku żywopłotem
lub krzewami. Domki dla owadów.

Ścieżki
OBECNIE

Obecny układ ścieżek jest poprowadzony w chaotyczny sposób. Nawierzchnia alejek jest bardzo
różna, od kostki chodnikowej i asfaltu, przez żwir, aż po wydeptane przez użytkowników klepiska.
Mieszkańcy obecnie przemieszczają się w przestrzeni Rynku w następujący sposób: przecinając
Rynek (ku drogom wylotowym, brak jednego kierunku); przemieszczając się pomiędzy punktami
handlowo-usługowymi znajdującymi się w przestrzeni Rynku (w różnych kierunkach); w celach
rekreacyjnych (spacery).

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy oczekują wielu ścieżek, choć lepiej zaplanowanych niż dotychczas. Ich przebieg zależy
od planowanych obiektów, np. powinny rozciągać się od przystanków autobusowych
czy parkingu. Jednocześnie ścieżki powinny zakręcać i zachęcać do spacerów. Mieszkańcy
oczekują jednolitej, równej nawierzchni ścieżek, bez wysokich krawężników. Rynek jest też
miejscem odpoczynku dla rowerzystów, dlatego wskazywano na braki w infrastrukturze
dedykowanej tej grupie użytkowników.

POMYSŁY

Ścieżki powinny umożliwiać jazdę na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, itp., spacer z wózkiem,
bezpieczne przemieszczanie się osób z utrudnieniami ruchowymi. Poruszanie się po Rynku
powinno być bezpieczne dla osób niepełnosprawnych. Ścieżki rowerowe przechodzące przez
Rynek (jako łącznik sąsiednich miejscowości). Stacja naprawy rowerów w widocznym miejscu,
z zestawem kluczy, pompką do opon i amortyzatorów, łyżką do opon. Stojaki na rowery.
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Mała architektura
OBECNIE

Mieszkańcy czują się bezpiecznie na Rynku, według nich jest wystarczająco oświetlony. Dobra
widoczność jest również zapewniona dzięki braku gęstych zakrzewień. Obecna architektura
latarni nawiązuje do powstania Kościuszkowskiego i ze względów historycznych mieszkańcy
chcieliby, żeby tak pozostało (ewentualnie nowa forma również powinna nawiązywać do tej części
historii). Według mieszkańców obecne ustawienie ławek jest niewygodne, ponieważ
nie zapewnia ciekawego widoku, nie zachęca do spotkań, a przejeżdżające za plecami samochody
wzmagają poczucie niepokoju.

OCZEKIWANIA

Niejednokrotnie pojawiały się głosy, że przydałoby się dekoracyjne oświetlenie, które wieczorem
nadałoby bardziej eleganckiego wyglądu tej przestrzeni. Jednocześnie mieszkańcy podkreślali,
że nie podobają im się futurystyczne formy małej architektury, wolą nawiązania do lokalnych
tradycji.
W kwestii ławek mieszkańcy byli podzieleni. Nierzadko pojawiały się głosy dotyczące zwiększenia
ich liczby, ale pod warunkiem, że Rynek będzie oferował dodatkowe atrakcje (np. plac zabaw).
W przeciwnym razie mieszkańcy obawiają się, że zwiększona liczba miejsc do odpoczynku będzie
zachęcała do spotkań w celu spożywania alkoholu.

POMYSŁY

Wykorzystanie kamienia z Jury jako elementu dekoracyjnego, nawiązującego do położenia
geograficznego miejscowości lub podkowy Janowskiej znajdującej się w herbie. Altanka
z ławkami, leżaki. Integrujące miejsca do siedzenia np. dla dwóch rodzin. Eleganckie donice. Kosze
przy każdej ławce.

Woda
OBECNIE

Obecnie oprócz historycznej studni, w Rynku nie funkcjonuje infrastruktura wodna
lub nawiązująca do wody. Mieszkańcy wspominają często fontannę w kształcie grzybków, która
była umiejscowiona w pobliżu studni.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy wielokrotnie wskazywali na chęć umieszczenia infrastruktury wodnej w przestrzeni
Rynku. Najczęściej wymieniano fontannę, która oprócz względów estetycznych mogłaby również
stanowić lokalną atrakcję. Jednocześnie mieszkańcy z obawy przed zbyt dużą utratę przestrzeni
oczekują, że fontanna mogłaby być okresowo nieczynna, aby pełnić inne funkcje.

POMYSŁY

Fontanna, poidełka dla zwierząt, umywalka do rąk.
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Atrakcje dla dzieci
OBECNIE

Obecnie w przestrzeni Rynku nie ma infrastruktury dedykowanej dzieciom. Istniejące trawiaste
polany rzadko są wykorzystywane do zabawy. Rynek stanowi miejsce spotkań dzieci
poruszających się pieszo lub na rowerach. Przestrzeń ta jest też atrakcyjna z punktu widzenia
graczy w popularną grę internetową Pokemon GO.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy oczekują, że przestrzeń Rynku będzie atrakcyjna dla dzieci, ponieważ w okolicy
brakuje infrastruktury im dedykowanej. Kładli nacisk na ciekawe i nietypowe rozwiązania, których
dzieci nie mają w przydomowych ogródkach. Jednocześnie atrakcje nie powinny zajmować zbyt
dużo miejsca, aby nie wymagały wycinki cennych drzew.
Starsze dzieci wskazywały na uatrakcyjnienie jazdy na rowerze/rolkach/deskorolkach,
np. w formie pojedynczych platform typu skatepark.

POMYSŁY

Oprócz wspomnianej wcześniej fontanny, która mogłaby stanowić dla dzieci ciekawą atrakcję,
wymieniano: plac zabaw w kształcie siatek, ławko-huśtawki, park linowy nad ścieżkami,
pumptrack, skatepark. Z uwagi na popularność gry Pokemon GO, padł również pomysł zgłoszenia
lokalizacji Rynku pod Pokestop, czyli miejsc szczególnie atrakcyjnych dla graczy, co dodatkowo
zachęciłoby do przyjazdu.

Targowisko
OBECNIE

Aktualnie targowisko funkcjonuje jeden dzień w tygodniu (w soboty) w godzinach porannych.
Stragany rozstawiane są w miejscu obencego parkingu, wzgłuż wyasfaltowanej drogi i po obu
stronach północnej ulicy Rynku (Plac Grunwaldzki). Część straganów rozkłada się wzdłuż chodnika
przy południowych pierzejach. Rozproszenie stanowisk targowych oraz brak jasno wytyczonych
miejsc do handlu sprawia, że ogólny obraz targowiska jest oceniany negatywnie, jako chaotyczny
i nieuporządkowany.

OCZEKIWANIA

Dla mieszkańców targowisko jeden dzień w tygodniu stanowi tradycję i w większości są zgodni
co do jego zachowania, poza pojedynczymi negatywnymi głosami w tej kwestii (dotyczyły głównie
względów estetycznych tej formy handlu). Zarówno mieszkańcy jak i osoby handlujące oczekują
jasno wytyczonych miejsc do rozstawienia straganu oraz stanowczo negatywnie wypowiadają się
na temat gotowych wiat. Podkreślali, że miejsce przeznaczone pod targowisko nie powinno być
wytyczane kosztem istniejącej zieleni oraz, że powinno pełnić inne funkcje przez większość
tygodnia (np. parking). Osoby handlujące w przestrzeni Rynku wskazywały na potrzebę
uruchomienia przy stanowiskach targowych przyłączy wody i prądu. Ponadto nawierzchnia
pod rozłożenie straganu powinna być gładka (asfalt), ponieważ wszelkie nierówności są dużym
utrudnieniem (w przeciwieństwie do powierzchni pod zaparkowanie pojazdów, które mogłoby
być nawet trawą).
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POMYSŁY

Umiejscowienie przestrzeni handlowej między drzewami w miejscu dawnego CPN. Osoby
handlujące wskazywały na potrzebę wjazdu samochodem na stanowisko targowe oraz możliwość
wystawienia towarów tuż przed pojazdem. W tym celu wyznaczono orientacyjną wielkość
jednego stanowiska:

Przystanek autobusowy
OBECNIE

Obecna wiata przystankowa bardzo nagrzewa się latem i nie jest w stanie pomieścić wszystkich
osób oczekujących na autobus. Pasażerowie częściej oczekują na transport w cieniach drzew
lub pobliskich ławkach. Ponadto słup ogłoszeniowy znajdujący się przy wiacie zasłania widok
nadjeżdżającego pojazdu.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy oczekują nowocześniejszej i wygodniejszej formy wiaty przystankowej, która
stanowiłaby integralną część całej nowo zaprojektowanej przestrzeni. Oczekują ścieżek
wychodzących od przystanku w głąb Rynku i ławek w zacienionych miejscach, z których
jednocześnie były widoczny nadjeżdżający autobus.

POMYSŁY

Zielony przystanek, otwarty na przestrzeń Rynku.

Komunikacja drogowa
OBECNIE

Aktualnie przez Rynek przebiega Droga Krajowa nr 46, która generuje hałas i wpływa
na bezpieczeństwo poruszania się po Rynku. Przebieg tej drogi był jedną z najczęściej
podejmowanych przez mieszkańców kwestii.
Jako najbardziej problematyczne miejsce wskazywano dwa bardzo ostre zakręty, których
pokonanie przez tiry wymaga nie lada zręczności i powoduje przy tym niejednokrotnie
zatrzymanie ruchu. Dodatkowo część mieszkańców wspominała, że przejścia dla pieszych
w przestrzeni Rynku są niebezpieczne i często dochodzi na nich do wypadków.
Jako miejsce problematyczne wskazywano również ulicę Przyrowską, której szerokie i proste pasy
drogowe zachęcają kierowców do przekraczania prędkości.
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OCZEKIWANIA

Mieszkańcom zależy na maksymalnym ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania DK 46
(hałas, nieestetyczny wygląd, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów). Głównym oczekiwaniem
mieszkańców w kwestii komunikacji drogowej jest zmienienie przebiegu wspomnianej ulicy w taki
sposób, żeby tiry nie blokowały drogi.

POMYSŁY

Oddzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszego. Ograniczenie prędkości, radar lub
zwężenie ulicy Przyrowskiej. Wyrównanie wysokości chodników na przejściach dla pieszych.
Dwie osoby zaproponowały zmianę przebiegu DK46 w taki sposób, żeby przecinała ona Rynek
na wprost (ul. Częstochowska - ul. Lelowska). Rozwiązanie to miało na celu usprawnienie ruchu
samochodów ciężarowych, wymagałoby jednak znacznej wycinki drzew.
Na uwagę zasługuje również ulica Plac Grunwaldzki (północny fragment), która stanowi głównie
drogę dojazdową do znajdującego się na Rynku parkingu - biorąc pod uwagę doskonały dojazd
z innych stron, padł pomysł ograniczenia ruchu na tej ulicy. W soboty jest ona zajęta całkowicie
przez targowisko, co nie utrudnia ruchu samochodowego.

Parkingi
OBECNIE

Aktualnie na Rynku znajduje się parking oraz kilka miejsc postojowych zlokalizowanych przy ulicy
Przyrowskiej i przy południowych pierzejach. W rzeczywistości jednak samochody parkują także
wzdłuż ulicy Plac Grunwaldzki, na wyasfaltowanym fragmencie Rynku, a także na placu Jana Pawła
II, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania. Część samochodów korzysta również
z parkingu przyległego do sklepu spożywczego (od strony ul.Częstochowskiej), a także na terenie
udostępnionym przez parafię (tuż przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP).
Według mieszkańców w ciągu tygodnia nie ma problemu ze znalezieniem miejsca do parkowania.
Przyznają, że czasem zajmuje to więcej czasu niż by chcieli, ale zawsze mają gdzie zostawić
samochód. Problem pojawia się podczas działania targowiska, które nie dość, że generują
dodatkowy ruch to jest rozkładane właśnie na parkingu. Jednak mieszkańcy są przyzwyczajeni
do tego, że problem pojawia się jedynie podczas kilku sobotnich godzin.

OCZEKIWANIA

Mieszkańcy nie chcą wydzielać większej powierzchni pod parking niż ma to miejsce dotychczas,
ponieważ bardzo zależy im na zieleni i ewentualnych nowych atrakcjach. Miejsca parkingowe
chcieliby na uboczu, bliżej ruchliwych dróg, aby spokojniejsza część Rynku była przeznaczona pod
rekreację. Nie oczekują większej liczby miejsc postojowych niż dotychczas. Wójt przewiduje
ok. 40-50 miejsc w całym obszarze objętym opracowaniem. Mieszkańcy zwrócili również uwagę,
że część osób zostawia swoje samochody na Rynku, aby przesiąść się do innego auta i jechać dalej
do pracy. Takie pojazdy zajmują miejsca przez kilka godzin co utrudnia znalezienia miejsca
postojowego dla tych, którzy chcą jedynie skorzystać z usług.

POMYSŁY

Opłaty parkingowe (ceny proporcjonalne do czasu postoju). Parking przy ulicy Przyrowskiej.
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Wytyczne dla projektantów
Rynek po przebudowie ma być wielofunkcyjnym centrum Gminy i jej wizytówką. Powinien być
przestrzenią atrakcyjną dla różnych grup użytkowników począwszy od mieszkańców Gminy: rodzin, młodzieży
i seniorów, a skończywszy na turystach i letnikach. Rynek ma być miejscem łączącym funkcje komunikacyjne
(droga wojewódzka, przystanek autobusowy, komunikacja rowerowa) z funkcjami rekreacyjnymi (miejsce zabaw
dzieci, integracja mieszkańców, park) i usługami (punkt gastronomiczny, handel, sobotni targ). Charakter
przestrzeni ma być reprezentatywny dla charakteru Gminy- spokojny, tradycyjny i bliski naturze.
W projektowaniu Rynku należy uwzględnić ochronę istniejącego drzewostanu.

Wytyczne dotyczące funkcji
●
●

●
●

●

●
●

Skwer/park - miejsce zaciszne o zróżnicowanej zieleni, w cieniu starych drzew można odpocząć na ławce
lub leżaku.
Miejsce zabaw dla dzieci - bezpieczne miejsce gdzie rodzic/opiekun korzystając z innych usług może mieć
na oku bawiące się dziecko, przestrzeń ta może mieć np. formę instalacji/formy przestrzennej, siatki,
ogrodu sensorycznego lub ścieżki.
Fontanna - obiekt integrujący mieszkańców, miejsce odpoczynku odwiedzających Janów turystów, poza
fontanną na Rynku umieszczone powinno być poidełko.
Usługa gastronomiczna - miejsce gdzie może stanąć mobilna sezonowa usługa np. lodziarnia lub pawilon
gastronomiczny. Ze względu na małą liczbę potencjalnych klientów powinna być to usługa możliwie
najbardziej uniwersalna.
Targ - miejsce sobotnich targów, gdzie stanowiska do handlu mają wymiary 5x5m i są usytuowane
po jednej lub po dwóch stronach ciągu pieszego, stanowisko powinno być wykonane z równej
nawierzchni wylewanej bądź z płyt niefazowanych.
Miejsca postojowe - 50 miejsc postojowych.
Toaleta publiczna - nie podlega projektowaniu, gdyż zrealizowana będzie w ramach Centrum Usług
Społecznościowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9.

Powyższe funkcje mogą być łączone, mając na uwadze wzajemne relacje i możliwe uciążliwości.
Przykładowo parking może być miejscem sobotniego targu, a miejsce zabaw dla dzieci może mieć formę atrakcji
wodnej/fontanny.
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Wytyczne dotyczące zieleni
W projektowaniu należy uwzględnić zachowanie istniejącego starodrzewu. Rosnące na Rynku jodły oraz
świerki można przeznaczyć do wycinki. Natomiast nowe nasadzenia powinny zawierać różne gatunki drzew,
kwitnących krzewów i bylin. Zieleń powinna pełnić funkcje dekoracyjne, wydzielać przestrzenie i chronić
przed uciążliwościami np. hałasem z drogi. Zaleca się zastosowanie gatunków rodzimych i charakterystycznych
dla lokalnej flory.

Wytyczne dotyczące komunikacji
Rynek w Janowie powinien być przestrzenią przyjazną przede wszystkim pieszym. Ciągi piesze powinny
być wykonane z niefazowanych płyt lub nawierzchni wylewanych (np. mineralno żywicznych), co umożliwi
korzystanie z Rynku rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz poruszającym się na rolkach lub hulajnogach.
Ze względu na brak możliwości eliminacji drogi wojewódzkiej przechodzącej przez Rynek zaleca się
możliwe uspokojenie ruchu poprzez zawężenie jezdni oraz wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych
(w tym dodaniu nowych przejść). Zaleca się również korektę przebiegu drogi wojewódzkiej we wschodniej części
placu, tak aby samochody ciężarowe mogły wykonać manewr skrętu bez tamowania ruchu. Uspokojenie ruchu
zaleca się również na ulicy Przyrowskiej.
Rynek powinien być przestrzenią przyjazną rowerzystom. Możliwe jest wyznaczenie w jego obrębie drogi
rowerowej, która byłaby fragmentem większego systemu ścieżek.

Wytyczne dotyczące małej architektury
Na Rynku powinny znaleźć się tradycyjne ławki z podłokietnikami i drewnianym siedziskiem,
integracyjne miejsca do siedzenia dla osób przychodzących na Rynek grupą oraz leżaki. Rozmieszczenie tych
elementów powinno umożliwić korzystanie z nich w różnych porach roku i dnia. Wiata przystankowa powinna
zapewnić cień i ochronę przed deszczem. Może łączyć się z architekturą parku np. formą pergoli. Zaleca się
wykorzystanie tradycyjnych materiałów i elementów nawiązujących do tożsamości miejsca.
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