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SPRAWOZDANIE 

z czwartego warsztatu projektowania partycypacyjnego „JUTRO JEST 

DZIŚ” –    przebudowa placu Inwalidów wraz z pasażem  

przeprowadzonego dn. 25 kwietnia 2018 r. w auli  szkoły przy ul.  Tadeusza Czackiego 2 (Szkoła 

Podstawowa nr 2/ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej). 

Warsztat został przeprowadzony w terminie zgodnym z harmonogramem.  

W warsztacie uczestniczyło 10 osób (p. mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz był nieobecny, lista 

uczestników znajduje się u Zamawiającego).   

 

1. PRZEBIEG WARSZTATU  

 

Celem merytorycznym warsztatu było wdrożenie uczestników do projektowania - 

podsumowanie działań diagnostycznych, a następnie przejście do zarysowania wizji, czyli  do 

zaprojektowania zmian, które spełnią potrzeby użytkowników wobec placu i pasażu.  

Realizacji celu merytorycznego służyło uwzględnienie w planie zajęć następujących celów 

metodyczny: 

• Poszerzenie umiejętności dyskusji w grupie, na podstawie krytycznej analizy 

prezentowanego materiału ( np. foto-eseju)      

• Korzystanie z metody „burza mózgów” 

• Rozwijanie umiejętności:  

o planowania realizacji zadań w założonym czasie,  

o zespołowej analizy obserwacji, dyskursywnego dochodzenia do ich syntezy.   

o dyskusji i argumentacji,  

o wyłaniania lidera grupy. 

Warsztat składał się z 2 części, a zajęcia przeprowadziłam według przygotowanego wcześniej 

scenariusza zamieszczonego w cz. 4 sprawozdania., z wykorzystaniem następujących narzędzi 

metodycznych: prezentacja, moderacja, dyskusja plenarna, zespołowa praca w grupach. 

Koncepcję i kolejność zajęć warsztatowych przedstawia prezentacja. 

Dla każdego uczestnika warsztatów przygotowałam materiały wyjściowe do projektowania  

(tekst o obj. 5 stron wraz z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 

zamieszczony w cz. 5 tego sprawozdania.  

Zajęcia rozpoczęły się o godz. 17:00 od powitania uczestników oraz przedstawienia celu 

warsztatu i zaplanowanego toku pracy. Następnie dwie uczestniczki warsztatów – Aneta i 

Małgorzata, przedstawiły swoje foto-eseje (zob.: http://mliczynska.pl/fundacja/wp-

content/uploads/2018/04/FOTO-ESEJE.pdf) Kilkuminutowe prezentacje wykonanych 

fotografii, opatrzone osobistymi komentarzami, nawiązaniem do wspomnień bliskich czy 

skojarzeniami plastycznymi były doskonałym podsumowaniem pracy badawczej i analiz, które 

uczestnicy prowadzili podczas poprzednich zajęć warsztatowych (1-3). Po zakończeniu 

http://mliczynska.pl/fundacja/wp-content/uploads/2018/04/FOTO-ESEJE.pdf
http://mliczynska.pl/fundacja/wp-content/uploads/2018/04/FOTO-ESEJE.pdf
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prezentacji i krótkiej wymianie komentarzy, uczestnicy zostali zapoznani z przygotowanymi 

materiałami do pracy w grupach, proponowanym tokiem prac i zakresem problemów do 

rozwiązania. Omówiłam i objaśniłam, jakie materiały graficzne zostały przygotowane, do czego 

służą i jak można je wykorzystać. Na przykładzie pokazującym wykorzystanie fotografii do 

rozwijania pomysłów na zmiany w zagospodarowaniu, przedstawiłam również trzy własne 

pomysły, jako inspiracje do dyskusji w grupach lub do wykorzystania w projektowaniu, przez 

oba zespoły.  Następnie, po dokonaniu podziału uczestników na dwie grupy (w taki sposób, aby 

w każdej znajdowały się co najmniej 2 osoby uczestniczące w ewaluacji przestrzeni, 

przeprowadzonym w trakcie poprzedniego warsztatu), uczestnicy przystąpili do drugiej części 

zajęć – zespołowej pracy nad projektem przebudowy placu i pasażu. Utworzone zespoły 

projektowe kontynuować będą pracę w ustalonym składzie również na kolejnych 2 

warsztatach. Każda z grup pracowała na tych samych materiałach, rozpoznając i testując w 

jaki sposób z nich korzystać. Jedna z grup i przeprowadziła kolejny, krótki spacer badawczy. 

Każda z grup mogła obrać własny sposób pracy: od ogółu do szczegółu albo rozpocząć od 

rozwiązania konkretnego, szczególnego problemu. Udzielałam obu grupom pomocy, 

wskazówek i odpowiadałam na pytania. Ok. godz. 19:00-19:10 część uczestników musiała 

zakończyć udział w warsztatach z powodu konieczności dojazdu do domu, tym samym 

zakończyliśmy pracę obu zespołów, a ich materiały (mapy, notatki czy szkice) zostały 

spakowane i zdeponowane na miejscu – do wykorzystania i kontynuacji 9.05. Przed 

zakończeniem warsztatów, wśród 6 osób które uczestniczą systematycznie we wszystkich 

zajęciach rozlosowano nagrodę książkową. 

  

2. WNIOSKI – REKOMENDACJE  

 

• Pierwsze rezultaty projektowania w obu grupach pokazują, że istotnym problemem będzie 

to, w jaki sposób powiązać plac i pasaż w jedno miejsce. Dlatego wydaje się, że rozwiązania, 

które uczestnicy wydyskutują i naszkicują dobrze byłoby przeestować, umożliwiając im 

eksperymentowanie w przestrzeni ulicy Sokoła. Dlatego dobrze byłoby przewidzieć 

możliwość wyłączenia jej z ruchu, na odcinku od schodów prowadzących na pasaż do ul. 

Czackiego, pomiędzy 17:00 a 19:00 w dniu następnych warsztatów (16. maja). 

• Zaawansowanie prac warsztatowych skłania również do zasugerowania, aby w czasie 

kolejnych warsztatów (9. 05) uczestnicy mogli poznać przemyślenia, pomysły  

i dylematy profesjonalnego projektanta, p. Andrzeja Gawlewicza - pracującego nad 

koncepcją zagospodarowania placu i pasażu.  

• Wsparciu dalszej pracy projektowej w grupach może służyć zapoznanie się kilkoma 

rekomendowanymi materiałami video. Wybrałam rozwiązania, których forma albo 

rozwiązania techniczne mogą stanowić atrakcję, ponieważ są oryginalne i  przyciągają 

uwagę - motywująca do spędzania czasu w miejscach, gdzie zostały zastosowane.  

 

o Urządzenia o wielu funkcjach  (a nie wymagające zasilania) – kolejny 

przykład huśtawki (poprz. w sprawozdaniu z warsztatu nr 3); reportaż 

opublikowany w: Vimeo: link:[https://vimeo.com/40980676] 

 

o Bookcrossing w przestrzeni publicznej, przykłady i prototypy: Źródło: 

Instagram, link: [https://www.instagram.com/explore/tags/littlefreelibrary/] 

https://vimeo.com/40980676
https://www.instagram.com/explore/tags/littlefreelibrary/
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o Oświetlenie reaktywne – posadzka, reagująca na ruchy 

użytkowników/przechodniów, a równocześnie to artystyczna instalacja, 

spektakl zintegrowany z tłem muzycznym: Sun Salutation.  Rozwiązanie 

wykorzystuje ogniwa fotowoltaiczne, zatopione w 300 wielowarstwowych 

płytkach szklanych, absorbujących energię słoneczną. Projekt arch. Nikola 

Baic,  realizacja Zadar (Chorwacja). Reportaż opublikowany w: YouTube, link: 

[https://youtu.be/13HRIM1FB3A] 

 

o Prosta a efektowna i stymulująca organizacja przestrzeni placu, przykład 

Finsbury Sq, w Londynie. System sterowania i projekt: Artistic Licence 

Colour-Tramp. Reportaż opublikowany w: YouTube, link: 

[https://youtu.be/yUvFZG6Yf1c  

 

3. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA WARSZTATÓW 

 

    

Fot.: Krzysztof Rak, UM Jasło   Fot.: Krzysztof Rak, UM Jasło 

      

https://youtu.be/13HRIM1FB3A
https://youtu.be/yUvFZG6Yf1c
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4. SCENARIUSZ WARSZTATÓW (prezentacja)  

 

4.WARSZTAT: JUTRO TO DZIŚ
PROJEKTOWANIE PARTCYPACYJNE W JAŚLE 
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PROJEKTOWANIE CZYLI WPROWADZANIE 
ZMIANY -

Krok 4: realizacja (poprzedzona 
ewentualnym testowaniem) 

Krok 3: projektowanie zmian 
(iteracja, czyli  – „w koło Wojtek”) 

Krok 2 : diagnozowanie, ocena  potrzeb 
i potencjałów 

Krok 1: poznanie i opis

  

CO BĘDZIEMY ROBIĆ
POPLAN ZAJĘĆ- RAMY CZASOWE: 17:00 - 19:00 

• PROBLEMY I POTENCJAŁ MIEJSCA: PODSUMOWANIE 15”

• FOTO-ESEJE, PLUSY/MINUSY, KOMENTARZE.

• WIZJA ZMIAN: CZY TO NADAL BĘDZIE „PLAC Z KOTWICĄ”? 10”

• PROJEKTOWANIE: ZESPOŁOWA PRACA W  2  GRUPACH: 75”

• Jak powiązać plac i pasaż w sensowną całość, eksponując potencjały tego miejsca?

• Jak sprawić by „placo-pasaż” był dobrym miejscem, atrakcyjnym dla różnych 
użytkowników?

• Jak rozplanować  przewidziane funkcje?  

• RELACJA Z PRACY W GRUPACH, DYLEMATY, PYTANIA, ODKRYCIA I 
KONKLUZJE DO CD. PROJEKTOWANIA 20”

 

             

PROBLEMY I POTENCJAŁ MIEJSCA

• FOTO ESEJE ( w oddzielnym pliku)

• EWALUACJA

• PODSUMOWANIE

• POŻĄDANE FUNKCJE MIEJSCA
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WIZJA – PROJEKT 
ZMIAN

?
Praca projektowa w dwóch grupach

 

            

JAK PRACUJEMY NAD PROJEKTEM?

• Burza mózgów (rozmawiamy, 
dyskutujemy)

• Spisujemy pomysły i porządkujemy je 
według funkcji i miejsca (gdzie?)

• Zaznaczamy na mapie to, co i gdzie 
projektujemy

• Szkicujemy, korzystamy ze zdjęć 
(możemy na nich narysować to, co 
chcemy dodać/usunąć) 

• Trzymamy się ustalonych potrzeb, jeśli 
oceniamy, że trzeba dodać inne (nowe) 
to je zapisujemy wraz z uzasadnieniem
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JAK PRACUJEMY NAD PROJEKTEM?

• Od ogółu do szczegółu – wpierw 
decydujemy o kwestiach ogólnych, 
kluczowych dla zagospodarowania 
całości pasażu/placu, potem 
opracwujemy szczegóły i detale  

• Dorobek pracy projektowej 
umieszczamy na arkuszach (piszemy, 
rysujemy, wycinamy i przyklejamy) 
tak, by nic co ważne nie zostało 
utracone

• Pytania, wątpliwości, dylematy? 
Spisujemy, do omówienia w czasie 
dyskusji

 

Materiały
dla każdej grupy

• MAPY

• 1:200 budynki i granice działek

• 1:500 ortofotomapa

• 1500 mapa zasadnicza

• WIDOKI Z LOTU PTAKA

• FOTOGRAFIE

• BAZA – TŁO:

              

OMÓWIENIE

SPOSOBU 

PRACY 

NA MAPACH

PRZYKŁAD: 
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MAPA A ORTOFOTOMAPA – przydatne porady

 

            

PROJEKTOWANIE ZMIAN 
Z WYKORZYSTANIEM ZDJĘĆ – JAK TO ROBIĆ?

OMÓWIENIE 3 PRZYKŁADÓW, 

Z WYKORZYSTANIEM 

WŁASNYCH POMYSŁÓW 

(jako inspiracji, ukierunkowania)   
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2026486 
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WIZJA – PROJEKT 
ZMIAN

?
Praca projektowa w dwóch grupach

 

MODERACJA, A NASTĘPNIE WSPARCIE 
ZESPOŁOWEJ PRACY W GRUPACH (75”)

• ODPOWIEDNIO DO PORZEB 
KAŻDEJ Z GRUP:

• ZAZNAJOMIENIE Z MATERIAŁAMI, 
POKAZ JAK JE WYKORZYSTAĆ

• ZACHETA DO WYMIANY POMYSŁÓW 
I ICH ZAPISYWANIA (ELEMENTY 
METODY „Burza mózgów)

• MOBILIZOWANIE DO PRACY 
WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY

• MONITOROWANIE POSTĘPÓW

• STYMULOWANIE DO 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

• DODATKOWO:  

• Krótki spacer ( jedna albo dwie grupy) 
– badanie, sprawdzanie „wykonalności” 
pomysłów

• Dodatkowe, inspirujące przykłady 
(jeśli  będzie takie zapotrzebowanie)

• Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

 

RELACJE 
Z  PRACY W GRUPACH –
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

• Krótka relacja reprezentanta każdej 
grupy ( jak rozpoczęli pracę, co ustalili, 
jakie pomysły się pojawiły, co sprawia 
trudność, a które pomysły chcą 
rozwijać na kolejnym spotkaniu), 

• Przypomnienie o terminie kolejnych 
warsztatów (9.05) i rekomendowanych 
materiałach filmowych [ linki na 
stronie internetowej UM Jasło]

• Losowanie nagrody wśród  
systematycznych uczestników 
warsztatów

• Zakończenie zajęć ok.19:30
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5. FOTO-ESEJE 

 

Przygotowane przez uczestniczki  warsztatów dwa foto-eseje można obejrzeć w formie 

prezentacji zapisanej jako plik pdf, korzystając z linku:  

http://mliczynska.pl/fundacja/wp-content/uploads/2018/04/FOTO-ESEJE.pdf 

  

6. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  DO PROJEKTOWANIA  

 

Materiał obejmuje syntezę najistotniejszych ustaleń, które uczestnicy wypracowali w czasie 

warsztatów 1-3 oraz wyimki z Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego 

przedsięwzięcia.  

I. Obszar prac projektowych: Jasło, plac Inwalidów oraz pasaż pomiędzy placem Żwirki i Wigury 

a placem Inwalidów:  działki nr 474/1 i 505 (oraz częściowo na działkach: nr 490 471, 504, 475) 

- obręb 0008 Centrum. 

 

II. Cel projektu: ożywienie relacji młodego pokolenia z rodzinnym miastem poprzez wyjątkowo 

atrakcyjne i angażujące użytkowników ukształtowanie przestrzeni publicznych otoczonych 

placówkami oświaty i edukacji, położonych w centrum miasta.  Celem bezpośrednim 

planowanego przedsięwzięcia jest przekształcenie dwóch przestrzeni publicznych – placu i 

pasażu, wraz z łączącą je ulicą (Sokoła)  – w jedną, kompletną, koherentną i responsywną 

przestrzeń,  atrakcyjną dla młodych mieszkańców Jasła1.   

 

III. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru – cały teren 

jest przedmiotem regulacji Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Jasła dla obszaru Śródmieścia. Przeznaczenie terenu zaznaczonego na poniższym schemacie 

kolorem żółtym jest następujące: Z4 – teren zieleni parkowej – utrzymanie stanu istniejącego, 

KX2 – plac miejski Żwirki i Wigury, utrzymanie istniejącej funkcji placowej bez zabudowy 

kubaturowej , KZ4 – ulica  zbiorcza, szer. jezdni min. 7 m szer. linii rozgraniczających 15 m, 

KD – ciąg pieszo-jezdny, szer. wg rysunku ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 
 

                                                      
1 Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla tego projektu, przygotowanym na zamówienie 

miasta Jasło w roku 2017r. (Kursywą zostały wyróżnione  wszystkie inne informacje, które pochodzą   

z ww. opracowania a zostały zamieszczone w materiale wejściowym do projektowania, dla uczestników 

warsztatów).  

http://mliczynska.pl/fundacja/wp-content/uploads/2018/04/FOTO-ESEJE.pdf
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla obszaru Śródmieście ustala 

ochronę konserwatorską i krajobrazową dla obszaru projektowania, oraz wprowadza zasadę 

obserwacji archeologicznej prowadzonych robót ziemnych.  W granicach opracowania projektu 

położony jest jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków -  Internat d. Szkoły Wydziałowej 

Męskiej (przy ul. Sokoła 4)  wzniesiony w 1906r. – poz. rejestrze WKZ:  A-1082. 

 

IV. REZULTATY EWALUACJI MIEJSCA: 

 

Obserwacja i badania przeprowadzone przez uczestników warsztatów pokazały, że choć plac  

i pasaż charakteryzują się wieloma korzystnymi cechami (położenie, koncentracja zieleni 

wysokiej, fauna, jakość i funkcja budynków położonych wokoło, różnorodność olifaktoryczna, 

nasłonecznienie, zróżnicowanie poziomu posadzki, niski poziom hałasu,  różnorodne 

perspektywy widokowe, zaciszność i spokój), to obecny sposób użytkowania i wyposażenia tego 

miejsca sprowadza je do nieciekawej roli poczekalni na skrzyżowaniu traktów 

komunikacyjnych. Audyt, który podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzili w oparciu  

o kwestionariusz ewaluacyjny, przyniósł następujące ustalenia: 

  

Aspekt ZAGADNIENIE WYNIK OCENY2:  

F
U

N
K

C
J
E

 I
 D

Z
IA

Ł
A

N
IE

 [
1

2
] 

Czy ludzie korzystają z tego miejsca?  W różnych porach dniach ludzie różnie 

korzystają z tego miejsca, jednak 

dominuje wykorzystanie jako trakt 

komunikacyjny, ludzie przechodzą - 

nie zatrzymując się, ani nie zwracając 

uwagi na otoczenie ani na innych ludzi  

Czy korzystają z niego ludzie w różnym 

wieku?  

Tak 

Czy ludzie łączą się w grupy (np. pary, 

gromadki przyjaciół, kumpli z pracy, 

rodziców z dziećmi, wielopokoleniowe 

rodziny)? 

Tak, oczekując na transport albo 

rozmawiając, podczas palenia 

papierosów  

Ile różnych działań się tu realizuje?  1.Chodzenie/przechodzenie, spacer  

z psem 

2.Siedzenie (oczekiwanie lub 

odpoczynek) 

3.Palenie papierosów 

4.Jedzenie lodów albo pizzy 

5.Rozmawianie 

6.Odpoczywanie (relaks po szkole,  

w przerwie zajęć) 

7.Oglądanie „kotwicy” 

Jakie obszary przestrzeni nie są 

użytkowane?  

Nie są użytkowane ławki w pasażu  

Czy można łatwo i bezpiecznie przejść z 

jednej części miejsca do innej, np. z 

pasażu na plac? 

Tak, ale pod warunkiem, że jest się 

osobą pełnosprawną i uważną.  

Jaka jest relacja pomiędzy wystrojem a 

funkcjami przestrzeni?  

Schody,  ścieżki, ławki, lampy,  

kosze nie są wygodnie rozmieszczone 

                                                      
2 Rezultat syntetyczny, na podstawie analizy 7 kwestionariuszy ewaluacyjnych oraz wniosków z dyskusji 

podczas warsztatu 18.04.2018 r.   
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Czy jest jasne, co to miejsce  nam oferuje?  Nie bardzo, poza tym, że jest 

deptakiem/poczekalnią 

Czy mają tu miejsce jakieś wydarzenia? Nie 

Czy można na podstawie obserwacji 

określić główną funkcję tego miejsca w 

życiu mieszkańców miasta?   

Tak, obecnie jest:  

poczekalnią, korytarzem i palarnią. 

Czy można tu dostrzec jakieś 

prawidłowości w użytkowaniu miejsca,  

Tak, nastolatki gromadzą się przy 

ławkach wzdłuż ogrodzenia.  

Czy widać, że przestrzeń jest zarządzana? 

Czy można dostrzec, że jest ktoś za nią 

odpowiedzialny? 

Tak 

K
O

M
F

O
R

T
 I

 W
IZ

E
R

U
N

E
K

 [
1

0
] 

Czy pierwsze wrażenie jest dobre?  Rozbieżne ocena tego kryterium, na 

tak, gdy przechodzi się, zmierzając 

gdzie indziej, na nie gdy się tu 

przychodzi i czeka np. na seans  

w kinie  

Czy jest tu więcej kobiet niż mężczyzn? Kobiet jest więcej  

Czy ludzie robią tu zdjęcia?  Nie 

Czy jest tu co fotografować? Nie 

Czy jest tu czysto (czy nie ma śmieci)? Rozbieżne oceny tego kryterium, 

ogólne wrażenie nie jest złe, ale „pełno 

petów”. 

Czy pojazdy zdominowały pieszych, lub 

ograniczają dostęp do miejsca?  

Nie, ale to zależy od pory dnia (piesi są 

„swobodni” późnym popołudniem i 

wieczorem)  

Czy jest tu wystarczająca ilość miejsc do 

siedzenia?  

Nie 

Czy miejsca do siedzenia są wygodnie 

rozstawione?  

Nie, ławki są „rozstawione”, 

zniszczone i niewygodne (nie zachęcają 

do siedzenia by odpocząć).   

Czy użytkownicy mogą wybierać między 

miejscami do siedzenia - w słońcu i w 

cieniu?  

Tak 

Czy miejsca do siedzenia mają  ochronę 

przed złą pogodą (pergola, parasole, 

zadaszenia)? 

Nie, nie ma żadnego zadaszenia. 

D
O

S
T

Ę
P

N
O

Ś
Ć

 I
  

P
O

Ł
Ą

C
Z

E
N

IA
 [

7
] 

Czy przestrzeń (miejsce) jest widoczna/e  

z dystansu?  

Tak, choć niektóre krzewy 

przysłaniają widok. 

Czy można łatwo dostać się w to  

miejsce ? (np. czy nie trzeba się 

przedzierać między samochodami?) 

Tak, to jego (obecnie) największa 

zaleta 

Czy mieszkańcy okolicznych budynków 

albo osoby pracujące w sąsiedztwie 

korzystają z tego miejsca?  

Tak 

Czy wewnętrzne ścieżki – trakty 

przebiegające przez miejsce, odpowiadają 

kierunkom po którym użytkownicy chcą 

się poruszać?  

Tak, choć nie wszystkie (wydeptana 

trawa).  

Czy do miejsca można dotrzeć  

korzystając z różnorodnych środków  

transportu (autobusu, roweru)? 

Tak, ale brak możliwości 

zaparkowania roweru.  
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Czy z przylegających obszarów prowadzą 

tu chodniki umożliwiające wygodne 

poruszanie się pieszych?  

Tak 

Czy miejsce jest dostępne dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo lub  

niewidomych?   

Nie 
W

A
R

T
O

Ś
Ć

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 [

7
] 

Czy to miejsce wybralibyśmy, aby spotkać 

się z przyjaciółmi? 

NIE 

Czy inni ludzie umawiają się tu ze swoimi 

znajomymi lub spotykają ich 

przypadkiem? 

Tak, głównie młodzież 

Czy ludzie rozmawiają tu ze sobą? Tak, głównie młodzież 

Czy ludzie przyprowadzają przyjaciół i 

krewnych, aby pokazać im z dumą 

miejsce lub jakiś jego element? 

Nie 

Czy obcy nawiązują tu ze sobą kontakt 

wzrokowy?  

Tak, w czasie rozmowy ale nie,  

gdy mijają się przechodząc 

Czy mieszają się tu ludzie reprezentujący 

różne generacje czy grupy społeczne? 

Tak, choć dzieje się tak przede 

wszystkim za sprawą tego, że 

przecinają się tu szlaki piesze  

Czy ludzie się tu uśmiechają? Nie 

P
O

D
S

U
M

O
W

A
N

IE
 FUNKCJE I DZIAŁANIE dostatecznie 

KOMFORT I WIZERUNEK bardzo źle 

DOSTĘPNOŚĆ I POŁĄCZENIA dobrze,  

ale wyłącznie  dla osób 

pełnosprawnych ruchowo 

WARTOŚĆ SPOŁECZNA dostatecznie 

   

 

V. POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW, PRZEZNACZENIE: FUNKCJA PLACU/PASAŻU  

PO PRZEBUDOWIE 

 

W  czasie warsztatów diagnostycznych uzgodniono, że  obszar objęty projektem,  poza funkcją 

komunikacyjną najprawdopodobniej będzie użytkowany w następujący sposób:   

relaks i odpoczynek, połączony z konsumpcją (np. kawa, słodycze, herbata itp.), 

wylegiwanie się  

i wyciszenie (po zajęciach szkolnych lub w ich przerwie albo po pracy), spotkania 

za znajomymi, spędzanie czasu wolnego z dziećmi lub znajomymi, nauka 

(poszerzanie wiedzy, stymulowanie zainteresowań), wymiana [rzeczy] z innymi (np. 

tzw. cross-booking), parkowanie roweru.  

Nie  zakłada się wprowadzania zasadniczych zmian funkcjonalnych (nowych funkcji), 

zamierzając przede wszystkim rozwinąć te, które już istnieją:  komunikacja piesza i miejsce 

spotkań – życia towarzyskiego lub krótkiego odpoczynku, obsługi komunikacji (przystanki 

komunikacji autobusowej), drobnej sprzedaży (kiosk), dostępu do usług kultury (kino),  

informacji o mieście (punkt informacji turystycznej) i obiektów oświaty, edukacji  

i administracji, które znajdują się w otaczających teren opracowania budynkach 
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VI. ZIELEŃ WYSOKA, ISTNIEJĄCA: 

 

W obszarze projektowania znajduje się 21 drzew: liściastych i iglastych (inwentaryzacja zieleni 

do wglądu): nie przewiduje się usuwania zieleni wysokiej, natomiast możliwe są nowe 

nasadzenia. 

 

 

VII. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA: 

 

• Obszar projektu (plac Inwalidów i pasaż) to teren o powierzchni 1495m², z czego 

aktualnie  ok.690m² zajmuje zieleń urządzona (zieleńce, klomby, trawniki). Projekt 

powinien zapewnić  użytkownikom przestrzeni możliwość korzystania z zieleni 

(ekspozycja, oznaczenie  oraz podświetlenie drzew i krzewów), odpoczynek i kontakty 

społeczne w przestrzeni publicznej  (ławki lub siedziska w rożnych formach  

i konfiguracjach, kosze na śmieci, stoliki, poidełka, letni zraszacz chłodzący, zimowe 

ogrzewacze itp.), wygodne oczekiwanie na autobusy i dostęp do informacji o kursach 

autobusów, inną galanterię uliczną  i sprzęt ułatwiający korzystanie z rowerów (stojaki, 

uchwyty, stacje mikro-serwisu itp.),  

• Nie przewiduje się realizacji  żadnych nowych obiektów kubaturowych (budynków), 

posadowionych na stałe w obszarze placu lub pasażu,  dopuszczając modyfikację 

istniejących  

(np. w zakresie rozwiązań architektonicznych w elewacjach). 

• W projekcie powinny zostać uwzględnione  responsywne elementy 

architektoniczne, o uzgodnionej w trakcie warsztatów funkcji, formie  

i rozmieszczeniu.  

• Należy zaprojektować:  

o w przestrzeni placu Inwalidów obrotowe leżaki miejskie (minimum 6), 

demontowane  w okresie zimowym;  

o posadzkę placu Inwalidów w jednym poziomie z chodnikiem i jezdnią  

ul. Asnyka i Sokoła (na odcinku stycznym do placu);  

o Ławki lub miejsca do siedzenia (ruchome lub stałe)- w ilości co najmniej 30 

miejsc siedzących w pasażu i 60 miejsc siedzących na placu Inwalidów, w 

tym: nie mniej niż 1/3 liczby miejsc siedzących z oparciem i podłokietnikami,  

co najmniej 1/3 liczba miejsc siedzących w układzie vis a vis;  

o w pasażu  niewielką sadzawkę,  z pojedynczym wodotryskiem, który  może być 

zintegrowany ze zraszaczem;  

o stojaki do parkowania co najmniej 20 rowerów w formie prostej ramy  

z zintegrowaną blokadą przeciwkradzieżową, w tym co najmniej 8 miejsc do 

parkowania rowerów pod (ruchomym i przeszklonym) dachem;   

o  ładowarki telefonów/smartfonów/tabletów (przewodowe lub bezprzewodowe, 

co najmniej 4), wolnostojące lub zintegrowane z miejscami do siedzenia,  

zasilane ogniwem fotowoltaicznym;  

o  automat do wody z wylewką na dwóch poziomach (odpowiednich dla dzieci  

i osób na wózkach inwalidzkich oraz osób dorosłych, poruszających się 

samodzielnie),  automatyczne poidełko do psów i kotów oraz poidełko dla 

ptaków;  

o zmienną  iluminację  zieleni wysokiej (zróżnicowanie co do kolorystyki i 

godzin, np.    

w rytmie pór roku i długości dnia);   
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o w przestrzeni placu Inwalidów zlokalizować oświetlony podest, na którym 

zainstalowana zostanie makieta centrum miasta Jasła (interaktywny model 

3D). 

 

 

7. MATERIAŁY WARSZTATOWE  

 

Wszystkie przygotowane materiały graficzne użyteczne do projektowania (mapy: zasadnicza 

1:500, ortofotomapa 1:500, mapa 1:200 (budynki i działki), fotografie: z lotu ptaka oraz widoki 

elementów zagospodarowania pasażu i placu Inwalidów) zostały w formie papierowej 

udostępnione obu grupom roboczym. Oprócz tego uczestnicy warsztatów mają możliwość 

pobrania ww. w formie plików pdf (do wydrukowania w dowolnym formacie ze strony):  

http://mliczynska.pl/fundacja/dzialalnosc/warsztaty/ 

 

 

 

 

 

http://mliczynska.pl/fundacja/dzialalnosc/warsztaty/

