e_MI gracja

ZINTEGROWANY PROJEKT REWITALIZACYJNY_ V.5
1. DLACZEGO PODJĘCIE TEGO PROJEKTU JEST
KONIECZNE? OPIS PROBLEMU.
Depopulacja dotyka zdecydowaną większość polskich miast, będąc przede wszystkim rezultatem
zewnętrznych (egzogenicznych) procesów społeczno-gospodarczych. Migracja, z mniejszych ośrodków
miejskich do większych, jest również zjawiskiem cywilizacyjnym i kulturowym (o złożonych przyczynach).
Tym
niemniej
dynamika
tych
niekorzystnych
dla
miast
zmian
demograficznych,
a szczególnie tempo odpływu ludzi młodych (w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia) jest
w miastach różna, co wskazuje na zróżnicowanie pomiędzy miastami, nie tylko z uwagi na ich wielkość.
Odpływ młodych ludzi z Jasła jest najsilniejszym czynnikiem wpływającym na niekorzystne zmiany
demograficzne zachodzące w tym mieście. Młodzi ludzie wyjeżdżają po to by się kształcić,
i w zdecydowanej większości już do Jasła nie wracają. Społeczeństwo miasta starzeje się i liczebnie zmniejsza.
Badania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych wyraźnie
pokazują, że jest to najpoważniejszy problem – zagrożenie i bariera w rozwoju Jasła.
Diagnoza ta znalazła potwierdzenie i rozwinięcie w czasie warsztatu w Kamborni (w październiku 2014),
stwierdzono, że w rejonie ulic Żwirki i Wigury, gdzie koncentrują się szkoły i instytucje kultury, Niewiele się dzieje
z tego, co mogłoby przybliżyć młodzieży informacje o tym, jakie perspektywy rozwoju osobistego, pracy i życia
znaleźć mogą w swoim mieście, w jaki sposób mogliby, po zakończeniu nauki poza Jasłem i powrocie do miasta,
stworzyć dla siebie atrakcyjne warunki pracy i życia1.
Badania, prowadzone w lipcu w formie pogłębionych wywiadów - dyskusji i zajęć warsztatowych,
z dwiema grupami młodych mieszkańców miasta (jedna w wieku poniżej 18 roku życia, druga w wieku
pomiędzy 23 a 30 lat) pokazują, że choć wciąż dwoma najistotniejszymi czynnikami podejmowania decyzji
migracyjnych jest realna perspektywa dobrze płatnej pracy na etacie i samodzielnego zamieszkania, to
docelowa grupa projektu zauważa i wskazuje również inne czynniki, o istotnym znaczeniu:


1

atrakcyjność życia w konkretnym mieście – oferta spędzania czasu wolnego i możliwości osobistego
rozwoju (realizacji pasji, hobby, rozwijania zainteresowań, dokształcania);
wizerunek danego miasta [image] – opinia w środowisku (grupie rówieśniczej) i mediach;

Fragment Raportu z przywołanych warsztatów.

Strona 1 z 17





poczucie wpływu na zmiany zachodzące w mieście (sprawczość) - realne pole do aktywności
(przedsiębiorczości, życia towarzyskiego, aktywności artystycznej, społecznej);
wizerunek danego miasta [wygląd] – atrakcyjność i estetyka, oryginalność, unikalność
i wyjątkowość („jest co pokazać przyjezdnym”);
otwartość na potrzeby młodych ludzi, na zmiany kulturowe i cywilizacyjne (nowe trendy).

Przywołując przeprowadzone badania, wnioski z dyskusji warsztatowych a uwzględniając opinie młodych
pracowników UM do pierwszej wersji opisu tego projektu, w jego drugiej wersji zebrano i przedstawiono
przeglądowe dane statystyczne, które – jak się wydawało – miały pomóc w kontynuowaniu pracy nad
projektem, przez zespół Młodych Urzędników Magistratu. Dane te ukazują nieco inne uwarunkowania
problemów, których rozwiązaniu ma on służyć.
Statystyka migracji, rejestrująca zmiany zachodzące w Jaśle, sugeruje, że diagnozowane problemy mają
bardziej złożoną genezę niż się sądzi (tj. istnieją inne ważne czynniki, poza kwestiami ekonomicznymi, które
mobilizują młodych ludzi do tego, aby wyjechać z miasta i już do niego nie wracać). Poniżej, w tabeli Nr 1,
znajdują się informacje źródłowe (GUS), które ilustrują tendencje w migracji. Jej saldo jest od dekady trwale
ujemne ale wykazuje zauważalne, fluktuujące wahania wielkości (ilości rejestrowanych osób migrujących z
Jasła w danym roku).
Parametry zmian
generowanych migracją

osoba 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

saldo migracji

ogółem

osoba -178

-96

-225 -209 -173

-233 -205 -279

-249 -269 -164

osoba -4,7

-2,5

-6,0

-6,3

-6,8

saldo migracji
na 1000 osób

ogółem

-5,6

-4,6

-5,5

-7,5

-7,4

-4,5

saldo migracji
zagranicznych
na 1000 osób

ogółem

osoba -0,98 -0,90 -3,34 -2,64 -1,58 0,11

-0,67 -0,24 -0,71 -1,70 -1,13

Tabela 1: Wybrane parametry zmian demograficznych w Jaśle generowanych migracją, w latach 2004-2014
(opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Dopiero powiązanie ruchu (e)migracyjnego ludności Jasła ze społeczno-kulturowymi skutkami
niekorzystnych a naturalnych zmian w strukturze demograficznej („starzenie” się społeczności miasta, wobec
b. niskiej dzietności) wydaje się być wystarczającą podstawą do ukierunkowania pracy nad zestawem zadań
projektu (bowiem analiza tych danych nie prowadzi do jednoznacznego wniosku, że wyłącznie emigracja
młodych jest czynnikiem napędzającym niekorzystne zjawiska obserwowane w mieście). Dlatego poniżej
zamieszczono zestawienie danych statystycznych, które dokumentują zmiany struktury demograficznej Jasła
w ostatniej dekadzie.
Zmiany w strukturze
jednostka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
demograficznej Jasła
Wskaźnik obciążenia demograficznego
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100

2012

2013

2014

54,2

55,5

56,3

osoba
55,3
osoba

54,6 54,0 53,4

69,5 72,8

77,9

53,1

53,3

52,8 53,4

82,2 86,9 92,8 97,0 102,4 108,5 116,8 124,2

Strona 2 z 17

Zmiany w strukturze
jednostka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
demograficznej Jasła

2012

2013

2014

26,0 27,0

28,2

29,9

31,2

17,5

17,2

16,9

16,5

16,1

65,2 65,5 65,2
16,7 17,0 17,6

64,8
18,3

64,3
19,2

64,0
20,0

108

108

108

1003

996

993

osób w wieku
przedprodukcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100
osób w wieku
produkcyjnym

osoba

w wieku
przedprodukcyjnym

%

w wieku produkcyjnym

%

22,7 23,0 23,6 24,1 24,7 25,6
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
21,0

20,4 19,7

19,1

18,5

64,4 64,7 64,9 65,2 65,3
14,6 14,9 15,3 15,7 16,1

18,0

%
Współczynnik feminizacji
ogółem
osoba 109 108 109 109 110 109 109 109
Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki
ludność na 1 km2
osoba 1032 1032 1029 1023 1020 1016 1017 1011
w wieku poprodukcyjnym

zmiana liczby ludności na
osoba
-2,1 0,2 -6,6 -5,8 -2,5 -3,9 1,2 -6,2 -7,5 -7,6 -2,8
1000 mieszkańców
Tabela 2: Zmiany w strukturze demograficznej Jasła, w dekadzie 2004-2014 (opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

Jednym z poważnych problemów, który można uznać za czynnik stymulujący do migracji poza Jasło jest
niechętne czy wręcz negatywne nastawienie do tego miasta właśnie u ludzi młodych, wyrażane poprzez
nacechowane marazmem czy pasywnością opinie, negujące sens jakiegokolwiek wysiłku, którego rezultatem
mogłoby być (to przecież przez nich oczekiwane) ożywienie.
Ten mało optymistyczny wniosek, ugruntowany dotychczasowymi rezultatami pracy nad tym projektem,
znajduje mocne potwierdzenie w diagnozach przygotowanych na użytek projektu „Jasło – miasto wiedzy”,
w którym tak mocno akcentowane są działania mające na celu wzmocnienie poczucia tożsamości i „osadzenie”
młodych mieszkańców w tradycji miasta, zbudowanie lub wzmocnienie ich powiązań z Jasłem, rozwijanie
pasji, kształtowanie lokalnego patriotyzmu.
Na koniec, dane które pozwalają na ocenienie skali i nasilenia zjawiska depopulacji Jasła, w porównaniu do
średniej krajowej i średniej dla polskiej miast.
Jednostka terytorialna
POLSKA
POLSKA - MIASTO

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-0,4 -0,4 -0,8 -0,3
0,5
0,8
9,4
0,2 -0,1 -1,0 -0,4
-1,8 -2,0 -2,3 -2,2 -1,2 -0,4
5,9 -1,3 -2,1 -3,4 -2,4

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców
Jednostka terytorialna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

osoba

2013 2014
osoba osoba

POLSKA
-0,4 -0,4 -0,8 -0,3
0,5
0,8
9,4
0,2
-0,1 -1,0 -0,4
POLSKA - MIASTO
-1,8 -2,0 -2,3 -2,2 -1,2 -0,4
5,9 -1,3
-2,1 -3,4 -2,4
Tabela 3: Depopulacja Polski i polskich miast, w dekadzie 2004-2014 (opracowanie własne na podstawie
danych GUS).
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2. CEL PROJEKTU
Celem podjęcia projektu jest osiągnięcie warunku do ożywienia społeczno-gospodarczego Jasła, a mianowicie
odczuwalne spowolnienie (a najlepiej wyhamowanie) obecnego trendu migracji poza Jasłu osób poniżej 35
roku życia oraz systematyczne zwiększanie udziału tej grupy wiekowej w populacji miasta.
W ciągu ostatnie dekady (2004-2014) przeciętnie polskie miasto straciło 25,5 mieszkańca /1000. W tym
samym okresie ubytek w Jaśle wyniósł 44/1000, przekraczając przeciętną dla polskich miast o 43%. Cel
projektu można by uznać za osiągnięty gdyby w ciągu kolejnej dekady 2015-2025 tempo depopulacji Jasła nie
odstawało od krajowej, miejskiej przeciętnej w stopniu większym niż 10% in plus.
Osiągnięcie założonego celu przewidziane jest poprzez skoordynowane działania, w trzech kierunkach:
 zwrócenie uwagi na problem, gromadzenie wiedzy na temat zdiagnozowanego zjawiska i jej
upowszechnianie;
 wysłanie jasnego sygnału do bardzo młodych ludzi (dzieci i młodzieży), że miasto zabiega o ich
obecność, aktywność i rozwój, dlatego będzie się zmieniać w miasto inteligentne [MI];
 wywołanie aktywności (różnych środowisk i podmiotów) na rzecz skutecznego powstrzymania
odpływu młodych ludzi z Jasła oraz przyciągnięcia do miasta nowych młodych mieszkańców.
Założono, że:
 decyzje dotyczące wyboru kierunku kształcenia – szkoły średniej i wyższej, implikowane są również
obserwacjami i informacjami dotyczącymi perspektyw rozwojowych miasta, i szans na samorozwój
jego mieszkańców; istotne są przede wszystkim: potencjalne (przyszłe) warunki zamieszkiwania
i pracy oraz możliwości realizacji osobistych aspiracji, pasji czy zainteresowań;
 kryzys r. 2008 i jego społeczne oraz kulturowe reperkusje wywołują zmianę nastawienia (oceny),
co do skuteczności strategii życiowych, opartych wyłącznie na dążeniu do sukcesu (satysfakcji)
płynącej z maksymalizacji korzyści finansowych z pracy najemnej;
 decyzje dotyczące zatrudnienia (bądź samozatrudnienia) podejmowane po ukończeniu nauki
i związane z ewentualną zmianą miejsca zamieszkania (migracją poza Jasło) mają zatem nie tylko
przesłanki czysto ekonomiczne, ważną role grają wzorce kulturowe: nastawienie i poglądy rodziców,
środowiskowe postawy i modele zachowań, przedstawiane przez autorytety jako wzorcowe, godne
naśladowania;
 pogłębianie się zróżnicowań międzyregionalnych sprawia, że powstaje przestrzeń dla wykorzystania
atrakcyjności osadniczej Jasła (położenie, również wobec Rzeszowa, wielkość, walory krajobrazowe,
jakość usług społecznych i poziom bezpieczeństwa) dla przyciągnięcia i osiedlania się młodych,
wykształconych osób spoza Podkarpacia;
 dla kształtowania ruchu migracyjnego ważne są również inne czynnki, np. trendy kulturowe i opinie
o nich powielane w mediach, w tym mody i stereotypy (oraz postawy wobec nich, np. „ambitni to jadą
do wielkich miast”) oraz relatywnie trudny dostęp do (wiarygodnych) informacji o alternatywnych
strategiach życiowych lub nietypowych ścieżkach kariery (przykładów „z życia wziętych”);
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 atrakcyjność miasta (rodzinnego), to zestaw wielu cech, wśród których ważna jest również ocena
dostępnej i kierowanej do danej grupy wiekowej oferty imprez kulturalnych, sportowych, rekreacji
i różnych miejsc spędzania wolnego czasu, przede wszystkim w towarzystwie rówieśników. Trzeba
jednak mieć na uwadze, że ludzie młodzi jako silną cechę negatywną Jasła wymieniają w pierwszym
odruchu to, że miasto się po prostu niczym nie wyróżnia, jest „nijakie” nie ma się czym pochwalić,
z czym utożsamić. Historia, tradycja nie są podważane, to współczesność odstaje – widać to wyraźnie,
gdy się prześledzi wskazania MUM, które miejsca w mieście uważają za atrakcyjne (opis projektu
w wersji 2.)

3. METODA PRACY NAD PROJEKTEM
Na początku przyjęto (uprawnione praktyką) założenie, że to właśnie reprezentanci najważniejszej grupy
docelowej projektu najtrafniej określić mogą zawartość budowanego projektu: zasugerować lub nawet
obmyślić zadania do wykonania, określić deficyty i wskazać kierunki działań.
Współpraca z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta zakończyło się po dwóch spotkania, ze względu
na brak zainteresowania tematem ze strony MRM. Młodzi mieszkańcy Jasła (23-30, MUM) pracowali
indywidualnie i zespołowo dyskutowali nad tym co, dlaczego i gdzie powinno w Jaśle ulec zmianie, aby jego
atrakacyjność dla ludzi młodych zdecydowanie wzrosła. Dorobek tych prac został przedstawiony w 1.i 2. wersji
opisu projektu E_Migracja, na tle ocen, postulatów I dość konkretnych działań, sugerowanych przez ludzi
młodych, mieszkających i pracujących w Jaśle. Jednakże kolejny etap pracy, w zamyśle prowadzący do
osiągnięcia finalnego kształtu tego projektu, wyraźnie uwidocznił nie tyle różnicowanie się opinii co do
przyczyn depopulacji, ale rozchwianie i niestabilność dotąd przedstawianych przez tę grupę ocen i poglądów.
Zadziwiające było zdecydowane deprecjonowanie własnych, wcześniej formułowanych propozycji czy
koncepcji oraz negowanie celowości jakichkolwiek działań samorządu miasta, za wyjątkiem jednego tworzenia warunków dla przedsiębiorców, które przyniosłyby więcej bardzo dobrze płatnych i stabilnych
(etat) miejsc pracy w Jaśle. „Jasło? Nie zgasło” – to hasło, które miałoby zastąpić dotychczasową nazwę tego
projektu. Jego lekko ironiczny wydźwięk odzwierciedla podejście i rezultaty osiągnięte, i przedstawione
w opisie projektu v.1 i 2.
Wobec tego, postanowiono powrócić do koncepcji autorskiego budowania tego projektu, w oparciu
o merytoryczny dorobek warsztatu w Kamborni (październik 2014). Wypracowano wtedy zestaw pożądanych
działań, przeciwdziałających odpływowi młodych ludzi z Jasła: wspieranie przedsiębiorczości, stypendia,
miejsce spotkań dla „uwolnienia myśli”, uaktywnienie organizacji pozarządowych, budowanie tożsamości
lokalnej, zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawienie dostępności i jakości usług publicznych.
Na podstawie tak ułożonego zestawu, postała wówczas następująca lista zadań do wykonania:





utworzenie ośrodka przedsiębiorczości (dedykowanego propagowaniu przedsiębiorczości wśród
młodych, samozatrudnienia) wraz z centrum informacji biznesowej (sala projekcyjno-konferencyjna),
utworzenie miejsca spotkań,
powołanie centrum informacji turystycznej i biznesowej,
stworzenie biura obsługi stowarzyszeń,
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stworzenie funduszu stypendialnego (ze środków przedsiębiorców),
wdrożenie programu Jasło miasto wiedzy,
rozwinięcie, wzbogacenie oferty programów kulturalnych, edukacyjnych.

4. LOGIKA PROJEKTU
Informacja, studia i anaizy,
promocja, marketing miasta
działnia "miękkie"
Sfera społecznogospodarcza

Kultura, edukacja,
przedsiębiorczość,
aktywizacja społeczna
i obywateska

e_MI gracja
Przestrzenie
publiczne dla młodych
Miasto Inteligentne
[SMART CITY]

działania "twarde"
Sfera materialno-techniczna

Obiekty publiczne
dla młodych
tranSport
scieżki rowerowe, stadion i parkingi

5. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Przestrzeń do realizacji większości działań, które będą miały konkretną lokalizację, zostało wybrane – to część
centrum miasta, w którym skoncentrowane są szkoły różnego typu, znajduje się kino oraz ciąg przestrzeni
publicznych, o dużym potencjale dla adaptacji albo reorganizacji. Trafność tego wyboru potwierdzają wnioski
z badań, które zostały udostępnione przez MBP: uczniowie oczekują, że oferta zajęć pozalekcyjnych,
niezależnie od ich typu (kulturalnych, uspołeczniających czy edukacyjnych) powinna być dostępna jak
najbliżej szkoły. Zatem rejon: plac Żwirki i Wigury – Sokoła – Czackiego, do ul. H. Kołłątaja, gdzie znajduje się
wiele szkół, od podstawowych do średnich, jest optymalny ze względu na tę grupę docelową projektu (tj.
dzieci starsze i młodzież szkolna). Jest to również centralna część miasta, w której jakość przestrzeni
publicznej jest relatywnie niska, wymaga interwencji i zmian, które posłużą realizacji celu projektu.
Proponowane zmiany, dzięki centralnej lokalizacji, będą miały oczywisty wpływ na odczuwalna poprawę
jakości życia większości użytkowników miasta. Miejsce realizacji projektu obwiedziono kolorem czerwonym
i wyróżniono niebieskim.
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6. PLANOWANE DZIAŁANIA
a. SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1. Powołanie kierownika projektu (d. oficer młodzieżowy) w Urzędzie Miasta – koordynator/ka
realizacji projektu E_migracja;
2. Przygotowanie i zaoferowanie zajęć o charakterze formacyjnym, sprofilowanych tematem
projektu, adresowanych do dzieci, młodzieży szkolnej oraz rodziców;
3. Przygotowanie i prowadzenie programu badań nad lokalnymi zjawiskami demograficznymi i
migracyjnymi oraz planu działań informacyjnych i promocyjnych, służących nagłośnieniu zjawiska i
informacji o celach, oraz zaplanowanych działaniach projektu;
4. Przygotowanie i wdrożenie oferty działań kulturalnych i edukacyjnych (poprzedzonych badaniem
postaw i preferencji), których celem byłoby budowanie lub wzmocnienie związków z miastem i jego
społecznością, nastawionych na mobilizowanie aktywnej postawy wobec miasta i jego przyszłości
(przy wykorzystaniu koncepcji interakcji społecznej I kulturalnej, na której oparte będą
przekształcenia przestrzeni w rejonie pl. Żwirki I Wigury, pasażu, placu “Kotwica”);
5. Utworzenie Biura Obsługi Stowarzyszeń (BOS/CIM), oferującego bezpłatną infrastrukturę – usługi dla
organizacji pozarządowych na zasadach znanych z projektów CIS (Internet/ wi-fi, ksero, mała sala
spotkań, doradztwo itd.) - lokalizacja w parterze budynku obok kina [obecnie jeden z wydziałów UM];
6. Wdrożenie programu Jasło miasto wiedzy;
7.

Powrót do miasta_ akcja społeczna adresowana do uczących się (przede wszystkim do studiujących)
poza Jasłem: Jaślanek i Jaślan, informująca o nowych możliwościach – perspektywach życia
zawodowego i rodzinnego w Jaśle - wdrażanych projektem E_migracja; opracowanie i wdrożenie
systemu śledzenia ścieżki edukacyjnej (poza jasłem) i karier młodych Jaślanek i Jaślan, tak aby
możliwe było utrzymywanie z nimi kontaktu, więzi lub (ewentualnie) współpracy, przy modyfikacji
projektu, przygotowywaniu akacji społecznych, badaniach zjawisk stymulujących albo
spowalaniających odpływ młodych z miasta i powiatu.

8. Mieszkanie dla absolwenta_ jako projekt realizowany w dwóch wariantach
a. przez TBS Jasło: możliwość udziału pracodawców w pozyskaniu lokali mieszkalnych dla
swoich pracowników poprzez możliwość zawierania z towarzystwem umów w sprawie
partycypacji w kosztach budowy tych lokali. Proponowany zakres - miasto dla specjalistów
z branż deficytowych (np. lekarze), stypendystów, pozostali pracodawcy - odpowiednio do
potrzeb ( np. w ramach umowy z JRO, o czym niżej);
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b. przez miasto Jasło: na zasadach identycznych lub bardzo podobnych jak projekt „
Południowa Brama Polski 
http://mapa.sip.wods.pl/bip/WODZISLA/PLIK4C07.PDF?id=9028
9. Stypendia zagraniczne (samorządowe/burmistrza, na analogicznych zasadach jak, jedyne dotąd
w Polsce tego rodzaju stypendium, przyznawane przez Prezydenta m. Gdańska 
http://www.gdansk.pl/edukacja_nowy,539,19414.html w celu umożliwienia lub ułatwienia odbycia
części edukacji wyższej/ stażu/ studiów podyplomowych [ tj. nie więcej niż 4 semestrów nauki za
granicą] i bezzwrotne, pod warunkiem osiedlenia się na co najmniej 4 lata po jej zakończeniu w Jaśle
oraz rozliczanie PIT w Jaśle przez 4 kolejne lata] stypendium byłoby dostępne nie tylko dla
mieszkańców miasta - absolwentów szkół mieszczących się w Jaśle, ale również osób spoza miasta,
legitymujących się wybitnymi osiągnięciami w nauce – w tej części byłoby fundowane przez
przedsiębiorców działających na terenie miasta i powiatu ( poprzez powołanie do tego celu specjalnej
fundacji);
10. Stworzenie inkubatora kreatywnego młodego biznesu w centrum Jasła (konkurs na objęcie dwóch
lokali użytkowych (np. z wykorzystaniem pustostanów znajdujących się przy ul. Sokoła i Asnyka): 24
miesięczny najem, po kosztach mediów, pod warunkiem prowadzenia nietypowej działalności
i zaoferowania bezpłatnych zajęć z zakresu działalności gospodarczej dla młodzieży (16-18 r.ż. ).
11. W powiązaniu z inkubatorem – zorganizowanie specjalnego ośrodka przedsiębiorczości,
stymulującego u młodych zainteresowanie perspektywa samodzielnej aktywności gospodarczej
w niszowych (unikalnych, rzadkich) sektorach usług i handlu.
12. Powołanie Jasielskiej Rady Oświatowej {inspiracją jest pierwsza tego rodzaju rada, w Gdańsku 
http://www.gdansk.pl/urzad/edukacja_nowy,1132.html }, która miałaby do realizacji trzy,
długofalowe zadania:
a. wyraźne podniesienia jakości kształcenia w placówkach znajdujących się na terenie Jasła
(niezależnie od organu założycielskiego),
b. dopasowywanie oferty edukacyjnej dostępnej w Jaśle do prognoz i trendów ponadregionalnych i misji „Jasło miasto wiedzy” [ a nie tylko potrzeb podmiotów gospodarczych
obecnych i potencjalnie aktywnych w różnych sektorach gospodarki miasta (i powiatu)],
c. reaktywację szkolnictwa zawodowego – specjalistycznego oraz rozwój kierunków dotąd
niedostępnych, rzadkich (unikalnych w specyficznych, niszowych zawodach, związanych
z winiarstwem, meblarstwem, produkcją lub obróbką szkła witrażowego, produkcją
żywności organicznej.
13. Zmodyfikowanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny. Obecnie ma ona moim zdaniem charakter pomocy
socjalnej adresowanej do dużych rodzin, natomiast moim zdaniem atrakcyjne dla młodych byłoby
wprowadzenie bonu opiekuńczego o wartości ok. 500zł (dla rodziców: singli mających na utrzymaniu
co najmniej jedno dziecko albo par mających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w tym co
najmniej jedno dziecko w wieku od 13 do ukończenia 36 miesiąca życia, a starsze dziecko: jeszcze nie
ukończyło 18 lat, bądź 24 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki) lub pełnoletnie dziecko
jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Rodzice musieliby być pracujący –
tj. rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Jaśle, a żadne z nich nie mogłoby przebywać
na urlopie wychowawczym (gdy jedno z rodziców nie jest zatrudnione, nie wykonuje innej pracy
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zarobkowej a jest zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia - świadczenie na zapewnienie opieki nad
dzieckiem byłoby przyznawane na 3 miesiące, w ciągu których rodzic powinien podjąć pracę
zarobkową).

b. SFERA MATERIALNO-TECHNICZNA
Wysłanie jasnego sygnału do bardzo młodych ludzi (dzieci i młodzieży), że miasto zabiega o ich obecność,
aktywność i rozwój, dlatego będzie się zmieniać - w miasto inteligentne [MI] – Smart City, czyli miasto
wykorzystujące technologię i nowinki techniczne, w tym do kształtowania atrakcyjnych, intrygujących
interaktywnych
przestrzeni,
w
których
można
odpoczywać,
bawić
się
lub
uczyć;
i którymi można się pochwalić, bo nigdzie indziej takich nie ma – taki cel pociąga za sobą konieczność
przekształcenia miejsca realizacji projektu w sposób oryginalny, wręcz unikalny (w Polsce dotąd
niespotykany).
Działania materialno-techniczne, w wybranym centralnym obszarze Jasła, będą polegały na:
- opracowaniu koncepcji projektu przekształcenia przestrzeni publicznych w obszarze realizacji
projektu (vide mapa), z wykorzystaniem inspiracji i przykładów przedstawionych na końcu opisu;
- konsultacjach społecznych tego projektu i szerokiej promocji przedsięwzięcia, w ramach działania
6.a.3;
- nawiązaniu współpracy z partnerami – miastami które w pewnym zakresie prowadzą projekty
podobne, zarówno w sensie technicznym jak i społecznym ( np. miasta: Graz, Eindhoven, Łódź);
- opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego i rozwiązań technologicznych;
- realizacji przekształcenia ( prace budowlane).
Proponowana koncepcja reorganizacji przestrzeni oparta jest na planie stworzenia tzw. responsywnej
przestrzeni publicznej, to jest takiej organizacji tej przestrzeni i wyposażeniu jej w różnorodne elementy, które
„wchodzą” w reakcję/interakcję z użytkownikiem – światłem, dźwiękiem (w tym muzyką) obrazem lub ruchem.
Możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne, to. np. oświetlenie LED zasilane bezprzewodowo (pole
elektromagnetyczne), reagujące na obecność ludzi ( zmiana natężenia lub barwy światła).

FOT. 1: ANDRÄPLATZ, GRAZ (AUSTRIA) – RESPONSYWNE ZAGOSPODAROWANIE PLACU MIEJSKIEGO – PRZYKŁAD OŚWIETLENIA
MIEJSCA SPOTKAŃ.
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FOT. 2: INTERAKTYWNE I WIELOFUNKCYJNE ELEMENTY PROJ. STUDIO ROOSERGAADEN – MARBLES (FOT. WITRYNA INTERNETOWA
STUDIA ROOSERGAADEN).

FOT. 3: PRZYKŁAD ARANŻACJI SKŁANIAJĄCEJ DO AKTYWNOŚCI – ZABAWY ELEMENTAMI ŚWIETLNYMI (LED), KTÓRE ZMIENIAJĄ
BARWĘ PROPORCJONALNIE DO ZAINTERESOWANIA (DOTYKU) UŻYTKOWNIKA – NASYCAJĄ SIĘ KOLORAMI WRAZ
Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ KONTAKTU Z CZŁOWIEKIEM – PODNOSZENIA, PRZEKŁADANIA ITP. – PROJEKT CRYSTAL STUDIO
ROOSERGAADEN.

Wprowadzenie takich rozwiązań do miasta, jako eksperyment, promuje projekt CRYSTAL, który ma
charakter otwarty, tj. jest dostępny po uzgodnieniu warunków ze Studiem R. Na co dzień do obejrzenia i
zabawy, przy Kastanjenlaan – W Eindhoven, Holandia. (video: https://www.studioroosegaarde.net/project/crystal-s/)
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FOT. 4: KUNGSBACKA TORG, SZWECJA –PROJEKT: WHITE ARKITEKTER – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MEBLI MIEJSKICH
ZINTEGROWANYCH Z OŚWIETLENIEM.

Oprócz wykorzystania technologii do stymulowania interakcji w sferze wizualnej ( światło, ruch) możliwe
i pożądane jest wprowadzenie elementów dających możliwości do zabawy dźwiękiem – kreacji audio. Poniżej
przykład bardzo prostego urządzenia “grającego” pod stopami przechodnia, ruchomego, do umieszczania
w różnych miejscach – w przestrzeni projektu E_migracja.

FOT. 5: OBIEKT ARANŻUJĄCY INTERAKTYWNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ – ZACHĘCAJĄCY DO „MUZYKOWANIA” – PROTOTYP
ZAPROJEKTOWANY PRZEZ GOURI SHUN’A (ŹRÓDŁO: PLAYFUL INTERACTION FOR PUBLIC SPACES).

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań projektowych lub rozwiązań technologicznych w zakresie oświetlenia
(światła) w kształtowaniu responsywnych przestrzeni publicznych (lub nawet renowacji niektórych obiektów
lub ich części z wykorzystaniem takich rozwiązań lub technologii) może ułatwić przyłączenie się Jasła do
projektu SPECTRUM – LIGHT INTEGRATION IN PUBIC SPACES [www. Spectrum2014-2015.eu]. Jest to projekt
pod auspicjami Unii Europejskiej. Jego celem jest mobilizacja i pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
świetlnych w przestrzeniach publicznych, które służyć mają rozwiązywaniu problemów występujących we
współczesnych europejskich miastach (segregacji, dezintegracji, opuszczenia czy nawet zaniedbania).
Nietypowe, atrakcyjne wizualnie (a w części również responsywne) formy świetlne [wolnostojące albo
zintegrowane z budynkami] mają za zadanie przyciągać różnorodnych użytkowników w przestrzenie
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współczesnego miasta, dając okazję do interakcji czy zabawy w grupie (zamiast w pojedynkę, iPhone’m czy
tabletem).

FOT. 6: EFEKTY KOLORYSTYCZNE UZYSKANE ZA POMOCĄ RÓŻNOBARWNEGO, ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATŁA LED, RÓŻNICUJĄ
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU – KRAKÓW, PLAC DWORCOWY – GALERIA HANDLOWA [FOT. DMH].

Przekształcenie tej części przestrzeni w śródmieściu Jasła, która została dedykowana projektowi E_Migracja
powinno zostać zaprojekowane przy wykorzystaniu oryginalnych, niespotykanych w innych polskich miastach
mebli ulicznych i równie interesującej wizualnie pozostałej galanterii ulicznej. Można rozważyć zintegrowanie
mebli ulicznych z oświetleniem, korzystając z inspiracji rozwiązaniem, które pokazano na fot. Nr:4.

FOT. 7: STYLIZOWANE, BARWNE ŁAWKI PROJ. ANDREY BUDKO [ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE KONKURSU ‘REDDOT’]

Moim zdaniem, rozplanowanie nowego zagospodarowania przestrzeni publicznych, od placu Żwirki i Wigury
aż do ul. 3 Maja powinno przewidywać możliwość swobodnego kształtowania nowych elementów
zagospodarowania (urządzania miejsc) przez użytkowników miasta. Jedna z takich form może być coraz
bardziej popularna i lubiana włóczkowa partyzantka, uprawiana równie chętnie przez młodzież jak i seniorów.
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FOT. 8: PRZYKŁAD PROSTEJ A JEDNOCZEŚNIE NIETUZINKOWEJ FORMY PERSONALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
A RÓWNOCZEŚNIE OCHRONY DRZEW PRZED USZKODZENIEM, KTÓRA UMOŻLIWIA ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
W DZIAŁANIA NA RZECZ MIASTA POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ/RĘKODZIEŁO (TZW. YARN BOMBING – WŁÓCZKOWA PARTYZANTKA). [FOT.
ŹRÓDŁO: PRZESTRZENIE PUBLICZNE Z FANTAZJĄ_ BLOG].

Uzyskanie rezultatu efektownego i interesującego dla użytkowników, ale nie sprawiającego wrażenia
przeładowania lub kiczu wymaga starannego zaprojektowania zagospodarowania wybranych przestrzeni
publicznych, zarówno pod względem użytkowym jak formalnym (wygląd), przy czym fundamentem dobrej
realizacji przedstawianego pomysłu jest strona techniczna – infrastruktura pod i naziemna, jak również
pomysłowy i uważny dobór technologii oraz urządzeń (należy zwrócić szczególną uwagę na ich wzajemne
oddziaływania i ewentualne interferencje z już istniejącymi urządzeniami - nadajniki / odbiorniki fal
elektromagnetycznych
różnych długości). Zastosowanie partycypacyjnych metod projektowania
rekomenduję dla opracowania koncepcji oraz części architektoniczno-krajobrazowej. Na końcu tego opisu
pokazuję, w których fragmentach wybranej przestrzeni wskazana jest koncentracja proponowanych
elementów responsywnych (proporcjonalna do nasycenia wyróżnienia kolorystycznego).

FOT. 9: TABLICA OGŁOSZENIOWA, Z WYŚWIETLACZEM – PRZYKŁAD ESTETYCZNEJ FORMY URZĄDZENIA INFORMACYJNEGO,
WYKORZYSTUJĄCEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE (POZNAŃ, CK ZAMEK) [FOT. DMH].
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tranSport
Oprócz realizacji przekształceń przestrzeni publicznych, w wyżej przedstawionym zakresie, przewidywane
jest rozszerzenie zakresu działań planowanych w ramach tego projektu, o następujące przedsięwzięcia:
-realizacja obiektu sportowego (stadion) w sąsiedztwie ogrodu im. Jordana, co rozszerzy dostępność usług
społecznych (rekreacja na wolnym powietrzu i sport amatorski) oraz wzbogaci ofertę imprez sportowych;
-realizacja parkingów, w celu odciążenia centrum miasta od samochodów i reorganizacji systemu
komunikacji, w tym parkowania w śródmieściu;
-realizacja systemu ścieżek rowerowych (wydzielonych pasów dla rowerów i odrębnych dróg rowerowych)
łączących miejsca i obiekty, o szczególnym znaczeniu dla młodych mieszkańców Jasła (np. edukacyjnych,
rekreacyjnych, kulturalnych itp.), co ma stanowić podstawę dla użytkowania roweru jako równoprawnego
środka transportu, umożliwiającego wygodne, szybkie i bezpieczne poruszanie się po Jaśle, i jego okolicach.

7. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
DZIAŁANIA
SPOŁECZNO
GOSPODARCZE

NR /
RODZAJ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

UWAGI

SZACUNKOWY KOSZT2

1/2 etatu, 1750,-/miesiąc, rocznie
Przygotowanie
i
wdrożenie,
rocznie
Plan badań i badania, rocznie
Przygotowanie
i
wdrożenie,
rocznie
Organizacja i prowadzenie, rocznie
Wdrożenie programu:
Jasło miasto wiedzy –
wg preliminarza kosztów tego programu
Przygotowanie
Prowadzenie, rocznie
Pozyskanie 1 mieszkania (50m²)
Rocznie
1 stypendium – na 2 semestry,
rocznie
Organizacja
Prowadzenie rocznie
Organizacja

2

26 ooo,00
120 ooo, oo
12 000,00
120 000,00
36 ooo,oo

25 ooo,00
120 000,00
150 000,00
2 000,00
5o ooo,oo
250 000,00
10 000,00
20 000,00

Oszacowanie kosztu realizacji projektu oparto o rozeznanie nakładów na realizację działań podobnych do tych, które
zaplanowano w tym projekcie. Informacje zaczerpnięto z dostępnych publicznie źródeł, w tym różnych raportów (np. Koszty
studiowania w Polsce i za granicą: http://www.aegon.pl/Documents/aegon-pl/raporty/Raport%20koszt%C3%B3w%20studiowania%20w%20Polsce%20i%20za%20granic%C4%85_Aegon.pdf).
Koszty realizacji przebudowy przestrzeni publicznych należy traktować jako orientacyjne, i raczej nie zakładać, że mogą być
mniejsze niż oszacowano. Jak dotąd nie ma podobnych przykładów realizacji responsywnego zagospodarowania terenu,
podjętego w Polsce, stąd trudność w podaniu orientacyjnych kosztów projektowania i realizacji.
Zebrany w tabeli zestaw działań, dla którego oszacowano koszty nie obejmuje nakładów na realizację programu Jasło – miasto
wiedzy oraz kosztów realizacji części transport: stadionu, parkingów i ścieżek rowerowych.
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12
13
dokumentacja
projektowa

MATERIALNO
TECHNICZNE

Realizacja
Utrzymanie
RAZEM

Jednorazowo
Rocznie

Prowadzenie rocznie
Rocznie
Przyjęto: 100 rodzin, rocznie
Architektoniczno-budowlany oraz
technologia i dobór urządzeń
responsywnych
W przybliżeniu i nie mniej niż:
Zasilanie, usługi informatyczne,
rocznie
w tym: 1 stypendium
i 1 mieszkanie dla absolwenta

60 000,00
15 000, 00
6oo 000,00
950 000,00
7 500 000,00
24 000,00
8 895 000,00
1 195 000,00

Opracowała, w ramach prac ekspercko-doradczych dla UM JASŁO:
mgr inż. arch. D. Mliczyńska-Hajda.
Grudzień , 2015r.
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