
 

Temat konsultacji II: 

 

Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem przy Kinie Syrena, 

metodą partycypacyjną 

 

Celem organizacji warsztatów jest uspołecznienie procesu przebudowy przestrzeni 

publicznych w śródmieściu Jasła – pasażu i placu Inwalidów Wojennych (tzw. Placu  

z kotwicą), w taki sposób, aby w rezultacie zaplanowanych zmian powstało miejsce 

atrakcyjne i wyjątkowe, a przy tym w maksymalnym stopniu odpowiadające na potrzeby 

codziennych użytkowników, przede wszystkim młodych mieszkańców naszego miasta.   

Wyjątkowe wyzwanie, jakim niewątpliwie jest przebudowa placu Inwalidów Wojennych na 

miejsce magiczne i integrujące młodych mieszkańców miasta  wymaga nietypowego 

podejścia do projektowania przyszłych zmian. Dlatego, zamiast sztampowych konsultacji 

społecznych wcześniej przygotowanej koncepcji, wybraliśmy metodę partycypacyjnego 

projektowania zmian. Partycypacja, czyli uczestnictwo, możliwe będzie poprzez osobisty 

udział - koncepcyjną pracę na warsztatach. 

Warsztaty są przeznaczone dla każdego, niezależnie od wieku lub wykształcenia, kto 

czuje potrzebę konstruktywnego zaangażowania w kreowanie zmian w centrum miasta, może 

temu poświęcić swój czas i wiedzę oraz  chce się rozwijać, np. zyskać nowe umiejętności lub 

doświadczenia. Choć do udziału w warsztatach szczególnie zachęcamy młodzież, to mamy 

nadzieję, że wezmą w nich udział osoby w różnym wieku i z różnych środowisk.  

 Udział w warsztatach pozwoli zmienić przestrzeń miasta zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców, co w konsekwencji doprowadzi, że Plac i pasaż będą nie tylko bardziej 

estetyczne i ciekawe, ale funkcjonalne i właściwie użytkowane. Wypracowane Koncepcja 

stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego, a następnie do realizacji 

zadania polegającego na przebudowie Placu i projektu. Przebudowa Placu i pasażu stanowi 

zakres wniosku złożonego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.  

Udział w warsztatach stanowić będzie również doskonałą okazję do zdobycia wiedzy 

w zakresie nowoczesnych metod projektowania i pracy zespołowej. Warsztaty prowadzić 

będzie dr Dagmara Mliczyńska-Hajda – wybitny szkoleniowiec i architekt. Dorobek 

warsztatów będzie tworzywem dla równolegle opracowywanej, profesjonalnej koncepcji 

architektonicznej a jej wykonawca – mgr inż. arch. Andrzej Gawlewicz będzie w nich 

uczestniczyć. Dlatego poprzez udział w warsztatach, zyskuje się perspektywę realnego 



 

wpływu – współuczestniczenia w kreowaniu zmian w zagospodarowaniu centralnych 

przestrzeni Jasła. Organizacja i sposób pracy na warsztatach będą tematem spotkania 

konsultacyjno-informacyjnego, które odbędzie się we wtorek 27 kwietnia o godz. 17:00  

w budynku SP nr 2.  

 

By wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się wypełniając formularz 

rejestracji, który dostępny będzie od 27 marca br. Rejestracja wyłącznie drogą 

elektroniczną. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane 

będą do 31 marca, a rejestracja zostanie uruchomiona po spotkaniu konsultacyjnym, 

które będzie miało miejsce 27 marca br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2.  


