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Promocja miast i regionów jest czymś więcej, niż tylko tradycyjnie rozumianą komunikacją
marketingową. Jej funkcjami pozostają co prawda informowanie, wywołanie zainteresowania
konkretnej grupy odbiorców ofertą, następnie wzbudzenie pożądania i wreszcie nakłonienie do
podjęcia decyzji zakupowej. Jednak inaczej niż w marketingu produktów, czy usług, promocja
jednostek samorządu terytorialnego służy jednocześnie realizacji wielu celów dla różnych grup
docelowych, np.: zwiększenie ruchu turystycznego, pobudzenie inwestycji, ożywienie poczucia
tożsamości lokalnej czy poprawa poczucia jakości życia. Złożoność „produktu terytorialnego” (od
atrakcji turystycznych, przez warunki do inwestowania, po jakość komunikacji publicznej
determinującej jakość życia) oraz wynikająca z niej wielość i różnorodność grup docelowych promocji
miejsc (turyści indywidualni, biznesowi, inwestorzy zewnętrzni, przedsiębiorcy lokalni, mieszkańcy
i wiele innych) sprawiają, że promocja miejsc jest zadaniem potrzebnym, ale jednocześnie
skomplikowanym. Ostatecznym jej celem jest zawsze wzrost dobrobytu mieszkańców – zarówno
obiektywnego, jak i tego pojmowanego subiektywnie, umownie zwanego jakością życia,
a wynikającego m.in. z dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej, czy „klimatu” miejsca
zamieszkania. Stąd marketing terytorialny i realizowana w jego ramach promocja są częścią
nowocześnie pojmowanej polityki rozwoju danego miejsca1.
Współcześnie władza publiczna, dążąc do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-ekonomicznego
i poprawy jakości życia mieszkańców, sięga po narzędzia marketingowe, zabiegając o zbudowanie
silnej marki miejsca (gminy/miasta/regionu). Z atrakcyjnego, silnego i niepowtarzalnego wizerunku
chce uczynić swoją przewagę, która pozwoli pozyskać turystów, inwestorów, a także poprawić
satysfakcję mieszkańców.
Wizerunek jest terminem wywodzącym się z języka niemieckiego (daw. niem. Visierung) i oznacza
podobiznę, portret, obraz, wyobrażenie, przykład2. Wizerunek znaczy to samo co image, czyli
wykreowany przez daną osobę obraz własnej osobowości. To także wypracowane publiczne oblicze
danego regionu/miasta/gminy przedstawiające go w korzystnym świetle, służące zdobywaniu
społecznej (wśród mieszkańców) akceptacji dla podejmowanych działań, zachęceniu turystów do
odwiedzenia go, a inwestorów do ulokowania kapitału. Wizerunek nie jest wierną fotografią
rzeczywistości, lecz zinterpretowanym przez szeroko rozumiany rynek jej obrazem3. Każde miejsce
posiada swoją tożsamość, którą można określić jako zespół cech wyróżniający je od innych. Publiczny
wizerunek miejsca manifestuje się poprzez różnorodność elementów tożsamości4.
1

J. Górski, Marka miejsca - kapitał dobrego wizerunku, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc,
www.bestplaceinstytut.org.
2
Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 808.
3
M. Zieliński, Targi jako narzędzie kształtowania wizerunku, [w:] Metody i narzędzia komunikacji
marketingowej, Z. Waśkowski (red.), Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły HumanistycznoMenedżerskiej „Milenium”, Gniezno 2007, s. 99-100.
4
B. Schmidt, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1999, s. 96.
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Także władze Miasta Jasła są zainteresowane stworzeniem silnego wizerunku, który będzie wpływał
nie tylko na decyzje wyboru marki przez odbiorców, ale również będzie przyczyniał się do budowania
zaufania i wiarygodności miasta, a także pozytywnych asocjacji. Zgodnie z zasadami teoretycznymi
dobrze opracowany wizerunek powinien wzbudzać przyjazne uczucia i skojarzenia, być oryginalny
i jasno określony oraz być zgodny z oczekiwaniami rynku docelowego5. Aby zrealizować to założenie
przyjęto 5-etapowy model prac nad „Strategią Wizerunkową Miasta Jasła na lata 2013-2018”.

realizacja
badań
analiza
wyników
i zależności

zdefinowanie
potencjałów
określenie
problemów
w zakresie
kreacji marki

idea
przewodnia
hasło marki
Katalog
Systemu
Identyfikacji
Wizualnej Marki
(SIW)

analiza SWOT /
TOWS
wnioski
i rekomendacje

pozycjonowanie
marki
idea główna
marki
system
tożsamości
marki
wyróżniki marki
grupy docelowe
cele
strategiczne
i operacyjne

IMPLEMENTACJA STRATEGII

opracowanie
narzędzi
badawczych

charakterystyka
konkurencji

geneza

STRATEGIA MARKI

określenie
metodologii

analiza sytuacji
obecnej

LOGOTYP MARKI

wybór grup
docelowych

RAPORT

BADANIA

Wykres 1. Pięcioetapowy model prac nad Strategią Wizerunkową Miasta Jasła.
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Źródło: opracowanie własne Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR).

„Raport otwarcia marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Miasta Jasła” był pierwszym
etapem i punktem wyjścia do opracowania „Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018”.
Stanowił on bilans otwarcia marki. Poprzedziła go realizacja badań ilościowych, które przeprowadzono
łącznie wśród 1221 respondentów za pomocą metody CATI (Computer Assisted Telephone Interview,
czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badano następujące grupy docelowe:



reprezentatywną grupę 421 mieszkańców Miasta Jasła,



400 turystów z Podkarpacia,



100 przedsiębiorców z Jasła,



300 przedsiębiorców zewnętrznych: 150 z Podkarpacia, 75 z Małopolski i 75 ze Śląska.

5

M. Stefańska, Komunikowanie wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Komunikowanie się w biznesie, H. Mruk (red.),
Wyd. AE, Poznań, 2002, s. 103.
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Najważniejsze wnioski i rekomendacje z „Raportu Otwarcia Marki” zawiera Część I Strategii
„Strategiczna analiza i diagnoza marketingowa Miasta Jasła”. Przywołany Raport Otwarcia Marki
zawiera szczegółowy opis metod i metodologii analiz i badań. Aby nie dublować treści w niniejszej
Strategii nie powielano opisów wyjaśniających model prac analityczno-diagnostycznych6.
Postawa wobec danego podmiotu (miasta, przedsiębiorstwa, produktu) kształtuje się w procesie
komunikacji między jednostkami i grupami oraz w trakcie korzystania przez jej odbiorcę z różnych
źródeł informacji (pamięć o własnych doświadczeniach, środowisko rodzinne, wspólnota sąsiedzka,
krąg znajomych, środowisko pracy, media i reklama, eksperci itd.). Wizerunek istnieje bowiem nie tylko
jako zjawisko indywidualne, ale także (a być może przede wszystkim) jako zjawisko społeczne
i rynkowe. Jeśli informacje o jakiejś marce, zdobywane z różnych źródeł, mają podobną treść w sensie
poznawczym i emocjonalno-wartościującym, to jednostka znajduje się pod wpływem perswazji i presji,
które nakłaniają do kupna tej właśnie marki, a w przypadku miasta do odwiedzenia go, zainwestowania
w nim czy też zamieszkania. Istnienie takich sytuacji w przypadku wielu jednostek dowodzi, że
wizerunek marki zaistniał jako pewien fakt społeczno-kulturowy i rynkowy7. Najbardziej ambitne
projekty starają się nie tylko stworzyć wizerunki swych marek jako odpowiadających oczekiwaniom
jednostek, ale promują pewien wzór funkcjonowania, a wręcz określony styl życia.
Próbą opracowanie właśnie takiej marki jest niniejsza Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła. Właściwa
część prac koncepcyjnych nad nową Marką to Część II „Strategia Marki”, która zawiera 5 rozdziałów:


Rozdział I. System tożsamości marki.



Rozdział II. Pozycjonowanie marki .



Rozdział III. Grupy docelowe.



Rozdział IV. Misja, cele strategiczne i operacyjne.



Rozdział V. Produkty markowe.

Przedstawia ona wyróżniki marki przez pryzmat USP (unique selling proposition – unikalna propozycja
sprzedaży / unikalna cecha propozycja marki), opis idei głównej marki oraz system wartości marki
oparty na unikalnej koncepcji triady triad. Prezentuje również wnikliwą analizę pozycjonowania nowej
Marki Jasła w stosunku do 5 miast konkurencyjnych8 oraz zdefiniowanych 11 miast/gmin
konkurencyjnych tematycznie. Część II zawiera także opis grup docelowych, w szczególności
z uwzględnieniem ich potrzeb, oraz prezentację misji i koncepcji celów strategicznych i operacyjnych.
Na zakończenie zdefiniowano propozycję 9 markowych produktów dla Jasła i nowej Marki.

6

Jest on wnikliwie opisany w „Raporcie Otwarcia Marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Miasta
Jasła”.
7
J. Jerschina, Wartość marki - postawy wobec marki - wizerunek marki (Brand Equity), www.cem.pl/?a=pages&id=48.
8
Miasta konkurencyjne zostały wskazane przez Urząd Miasta w Jaśle i są to: Gorlice, Sanok, Krosno, Jarosław
i Dębica.
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Sposób wdrażania i rozwoju marki zawiera Część III „Implementacja Strategii i Promocja Marki”,
składająca się z 4 rozdziałów:


Rozdział I. Operacjonalizacja celów – katalog działań.



Rozdział II. Matryca czasowo-finansowa.



Rozdział III. Kanały komunikacji i narzędzia promocji.



Rozdział IV. Monitoring i ewaluacja Strategii.

Opisuje ona propozycje 82 działań do realizacji w latach 2013-2018 wraz z ich czasowym
rozmieszczeniem (harmonogram) oraz szacunkowymi kosztami (budżet). Wskaźniki rezultatów służą
ocenie skuteczności realizacji Strategii. Część III zawiera także rekomendowane kanały komunikacji
marketingowej wraz z narzędziami służącymi promocji oraz system monitorowania i ewaluacji
Strategii.
Strategię Wizerunkową Miasta Jasła na lata 2013-2018 opracowała Polska Agencja Rozwoju
Regionalnego z Lublina (www.parr.com.pl).
Integralnym elementem niniejszej Strategii Wizerunkowej jest System Identyfikacji Wizualnej
zaprojektowany przez Pawła Batyrę.
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Miasto Jasło położone jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie
Jasielskiej w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich. Od Rzeszowa – miasta wojewódzkiego i największego
miasta w regionie, oddalone jest o 64 km.

Mapa 1.

Położenie Miasta Jasła na mapie administracyjnej Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POLSKA_woj_pow_gminy.png.
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Do 31 grudnia 1998 roku Jasło administracyjnie wchodziło w skład województwa krośnieńskiego.
Natomiast po reformie administracyjnej znalazło się w obrębie nowego województwa
podkarpackiego. Wtedy zostało również ponownie miastem powiatowym. W powiecie jasielskim
skupionych jest 10 gmin: gmina miejska Jasło, gmina miejsko-wiejska Kołaczyce oraz gminy wiejskie:
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec9.

Mapa 2.

Położenia Miasta Jasła na mapie administracyjnej powiatu jasielskiego.

Źródło: http://administracja.mac.gov.pl/portal/adm/119/278/.

Powierzchnia Miasta Jasła wynosi 36,52 km2, co stanowi ok. 4,39% powierzchni powiatu. Pod
względem powierzchni jest to 131 miasto w Polsce. Jasło jest dość rozległym miastem, co stwarza
szansę np. do wytyczania szlaków czy ścieżek spacerowych.
Administracyjnie podzielone jest na 16 osiedli:

9



Bryły



Gamrat



Brzyszczki



Gądki

http://www.powiat.jaslo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=79.
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Górka Klasztorna



Niegłowice



Hankówka



Rafineria



Kaczorowy



Sobniów



Kopernika



Śródmieście



Krajowice



Ulaszowice



Mickiewicza



Żółków10.

Ukształtowanie powierzchni w najbliższej okolicy Jasła jest zróżnicowane, przechodzące w kierunku
południowym z wyżynnego w górski. Miasto Jasło stanowi centrum Kotliny Jasielskiej będącej częścią
tzw. Dołów Jasielsko-Sanockich, rozdzielających piętrzące się na południu Karpaty, na tym odcinku
Beskidu Niskiego, od ciągnącego się na północy Pogórza Ciężkowicko-Strzyżowskiego. Samo miasto
znajduje się na wysokości od 225 do 380 m n.p.m. W części północnej teren wznosi się tworząc Pogórze
Ciężkowickie, które w okolicy Jasła zajmuje Pasmo Liwocza. Jego krajobraz jest falisty, a skrajem płynie
główna rzeka regionu – Wisłoka. Dwiema innymi większymi rzekami na jego terenie są Ropa i Jasiołka.
Także, Jasło leży na przecięciu 3 rzek Wisłoki, Ropy oraz Jasiołki. Na wschód od Pasma Liwocza
rozciągają się zalesione wzniesienia zwane Wzgórzami Warzyckimi11.

Zdjęcie 1. Rzeka Wisłoka.

Źródło: http://www.wisloka.pl/multimedia/galerie/wisloka/index.html.

10
11

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo/rada/osiedla_jasla.
W. Hap, Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie, Jasło 2007, s. 8.

strona | 12

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018
Mapa 3.

Położenie Miasta Jasła względem rzek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://mapa.karto.pl/polska.

Na obszarze Miasta Jasła formami ochrony przyrody są pomniki przyrody i obszary chronione w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:
 Golesz – 7,80 ha,
 Wisłoka z dopływami – 241,55 ha12.
 Las Niegłowicki – 27,62 ha,
W niedalekiej odległości od Miasta Jasła położone są atrakcyjne obszary chronione :


Magurski Park Narodowy,

Tabela 1.
L.p.



Park Krajobrazowy Pasm Brzanki.

Pomniki przyrody w Mieście Jaśle.
Pomnik przyrody

Lokalizacja

1.

3 topole białe w wieku około 100 lat o obwodach 420 cm, 465 cm i 450 cm

przy ulicy Kościuszki

2.

2 dęby w wieku około 300 lat szypułkowe o obwodzie 420 cm i 500 cm

przy ulicy Gajowej

3.

Robinia akacjowa w wieku około 120 lat o obwodzie 390 cm

przy ulicy Św. Jana z Dukli

4.

Wiąz górski w wieku około 100 lat o obwodzie 235 cm

przy ulicy Koralewskiego

5.

Lipa drobnolistna w wieku około 150 lat o obwodzie 495 cm

przy ulicy Kaczorowy

Źródło: opracowanie własne na podst.: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Program Ochrony Środowiska wraz z Planem
Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Tom I. Program Ochrony Środowiska, Kraków 2004, s. 31.

12

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, http://rzeszow.rdos.gov.pl/images/pdf/rejstry_form_
ochrony_przyrody/n2000%20na%20podkarpaciu.pdf
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Mapa 4.

Jasło na mapie obszarów chronionej przyrody na terenie woj. podkarpackiego.

Źródło: www.gios.gov.pl/stansrodowiska/upload/image/mozaikowy/podkarpackie/mapa_2obszary_chronione.jpg.

Jak ukazuje powyższa mapa Jasło leży „w klinie” pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym i Jaśliskim
Parkiem Krajobrazowym od południa oraz od północy Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki
i Czarnorzecko-Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Na terenie Jasła i w jego pobliżu nie ma takich
form ochrony przyrody jak: parki narodowe, parki krajobrazowe czy obszary chronionego
krajobrazu. Występują 3 obszary Natura 2000 oraz rezerwat Golesz w Gminie Kołaczyce.
Największym bogactwem naturalnym terenów położonych w okolicy Jasła jest ropa naftowa i gaz
ziemny. Największe kopalnie ropy naftowej znajdują się dziś na południowy zachód od Jasła,
w okolicach Osobnicy. Obok wymienionych surowców w rejonie Jasła występują surowce skalne oraz
glinki bitumiczne. Bogactwem naturalnym dolin rzecznych są żwirowiska.
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Zlecone przez Miasto Jasło badania, które w okresie kwiecień-maj 2013 roku wśród reprezentatywnej
grupy 421 mieszkańców Miasta Jasła, 400 turystów z Podkarpacia13, 100 przedsiębiorców z Jasła oraz
300 przedsiębiorców zewnętrznych (150 z Podkarpacia, 75 z Małopolski i 75 ze Śląska) przeprowadziła
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego [dalej: badania PARR], ukazują, że zarówno położenie
geograficzne, jaki i stan środowiska naturalnego mają pozytywny wpływ na jakość życia w Jaśle. Walory
naturalne Jasła posiadają w niektórych segmentach istotny potencjał biznesowy.
Dla czynnika jakim jest położenie geograficzne opinię o pozytywnym wpływie podziela aż 70% jaślan
i 60% jasielskich przedsiębiorców. Negatywnego zdania jest jedynie nieco ponad 8% mieszkańców Jasła
i 18% przedsiębiorców.
Co ciekawe optymizm przedsiębiorców nie przekłada się na relacje biznesowe. Wśród form
wypoczynku i rekreacji związanych z walorami naturalnymi, które potencjalnie mogłyby zostać
wykorzystane w celach gospodarczych, zdefiniowano:








jazdę konną (wypoczynek w siodle)
spływy kajakowe
ścieżki dydaktyczne
ścieżki spacerowe/nordic-walking
jazdę rowerem
wędkarstwo
wypoczynek na łonie natury.

Jedynie wypoczynek na łonie natury i jazda konna uzyskały więcej odpowiedzi pozytywnych od
negatywnych i „nie wiem”. Duży potencjał dla przedsiębiorców ma również wędkarstwo (35% wskazań
pozytywnych), choć największa liczba osób związanych z lokalnym biznesem nie potrafiła ocenić jego
walorów biznesowych (39% odpowiedzi „nie wiem”). Najmniejszy potencjał biznesowy jasielscy
przedsiębiorcy widzą wśród rowerzystów, kajakarzy i osób uprawiających nordic-walking.
Zupełnie inna jest perspektywa przedsiębiorców zewnętrznych. W każdym segmencie turystyki
związanym z walorami naturalnymi (turystyka przyrodnicza, piesza, rowerowa i wodna) widzą oni
istotne walory biznesowe. Zdecydowanie największy potencjał biznesowy kryje się wg nich
w turystyce wodnej (62% pozytywnych wskazań), ale atrakcyjne są również turystyka przyrodnicza
i rowerowa. Turystykę pieszą i konną jako perspektywiczne widzi blisko 47-48% przedsiębiorców
zewnętrznych.

13

Pierwotnie badania turystów zaplanowano wśród mieszkańców województw: podkarpackiego,
małopolskiego i śląskiego. Jednakże, po wykonaniu ponad 1200 telefonów do losowo wybranych osób ze Śląska
i Małopolski okazało się, że w tej grupie jedynie 10 osób z Małopolski odwiedziło Jasło w ostatnich 3 latach (ani
jedna ze Śląska). Badanie wskazało więc, że mieszkańcy woj. małopolskiego i śląskiego nie są zainteresowani
przyjazdami turystycznymi do Jasła, które pełni rolę nie międzyregionalnego, a co najwyżej regionalnego
ośrodka turystycznego – dla mieszkańców woj. podkarpackiego, więc na tej grupie przeprowadzono ostateczne
badanie (n=400).
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Co może wydawać się zaskakujące, turystom z Podkarpacia, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej
raz odwiedzili Jasło, Miasto nie kojarzy się praktycznie z żadnymi formami wypoczynku i rekreacji
związanymi z walorami naturalnymi. Najwięcej odpowiedzi pozytywnych otrzymały ścieżki
spacerowe/nordic-walking (20%), ale przy blisko 36% odpowiedzi negatywnych. Zdecydowanie turyści
odrzucają skojarzenia Jasła z takimi formami wypoczynku i rekreacji jak spływy kajakowe, jazda konna,
jazda rowerem, ścieżki dydaktyczne czy wypoczynek na łonie natury. Wartym przypomnienia jest fakt,
że wypoczynek na łonie natury i jazdę konna lokalni przedsiębiorcy uznali za obszary o największym
potencjale biznesowym. Również przedsiębiorcy zewnętrzni widzą szanse biznesowe tych segmentów,
a mieszkańcy Jasła wypoczynek na łonie natury uznają za najbardziej charakterystyczną dla Miasta
formę regeneracji sił związaną z walorami naturalnymi (36,6% pozytywnych wskazań przy
20,7% negatywnych odpowiedzi). Dla jaślan związane z miastem są jeszcze wędkarstwo oraz
w pewnym względzie jazda rowerem i jazda konna, chociaż te 2 ostatnie formy wypoczynku i rekreacji
otrzymały nieco więcej wskazań negatywnych niż pozytywnych. Niezwykle istotnym jest fakt, że dla
mieszkańców Jasła i podkarpackich turystów zdecydowaną większość form wypoczynku i rekreacji
związanych z walorami naturalnym trudno było ocenić pod kątem skojarzeń z Miastem i bardzo często
udzielali odpowiedzi „nie wiem”.

Zróżnicowane odpowiedzi wśród poszczególnych grup respondentów pokazują, że walory
naturalne Jasła nie są potencjałem, który w sposób trwały i przemyślany jest łączony biznesowo
i turystycznie. Niespójny wizerunek w tym względzie, a także rozbieżne percepcje
przedsiębiorców i turystów wymagają uporządkowania i zdefiniowania 2-3 dominujących form
rekreacji i wypoczynku charakterystycznych dla Jasła. Wyraźnie da się bowiem zauważyć, że
turyści nie odwiedzają Jasła ze względu na jego walory naturalne. Może to stanowić element
wspomagający (dodatkowo zachęcający do przyjazdu do Jasła), ale nie pełni on ważnej roli.
Potwierdza to ocena atrakcyjności walorów przyrodniczych Jasła, która zdaniem turystów
wynosi 4,03 (w skali szkolnej 1-6) – Miasto jest atrakcyjne, ale tylko 17% turystów odwiedza je
ze względu na walory przyrodnicze. Jasło jest zatem atrakcyjne przyrodniczo dla turystów, ale
czynnik ten nie stanowi istotnej determinanty w odwiedzeniu Miasta.

Powyższą tezę potwierdzają także odpowiedzi podkarpackich turystów, z których zaledwie
17,5% wskazało, że podczas wizyt w Jaśle odwiedzali miejsca interesujące przyrodniczo. Punkty
widokowe przyciągały nieco ponad 20% turystów.
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Wykres 2. Miejsca odwiedzane przez turystów podczas wizyt w Mieście Jaśle
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 400 turystów z Podkarpacia.

Walory naturalne stanowią ważny element potencjału turystycznego Miasta Jasła.
Malowniczo położone miasto jest zaletą krajobrazową. Jest to także czynnik, który
w istotny sposób wpływa na utożsamianie się mieszkańców z Miastem.
Problemem jest brak synergii pomiędzy potencjałem tkwiącym w walorach
naturalnych, a sferą biznesową i turystyczną.
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W źródłach pisanych pierwszy raz nazwa „Jasiel” ukazała się w 1185 roku, kiedy to została nadana
klasztorowi z Koprzywnicy przez Mikołaja Bogorię. Prawa miejskie nadał Jasłu Król Kazimierz Wielki
w 1365 roku. Rozwój miasta przebiegał bardzo korzystnie dzięki licznym przywilejom nadawanym
przez kolejnych królów. Dopiero XVII-wieczne wojny oraz epidemie i pożary zahamowały ten rozwój14.
W połowie XIX wieku w okolicach Jasła odkryto złoża ropy naftowej co przyczyniło się do ponownego
ożywienia i rozwoju gospodarczego miasta. Wybudowana została pierwsza kopalnia ropy naftowej.
W 1856 roku w podjasielskich Ulaszowicach (obecnie osiedle miejskie), Ignacy Łukasiewicz założył
pierwszą na świecie, na skale przemysłową, destylarnię ropy naftowej15. W następnych latach
powstało w okolicy miasta wiele szybów naftowych, które stały się symbolem krajobrazu
Jasielszczyzny, a w latach osiemdziesiątych XIX wieku w pobliskich Niegłowicach powstała rafineria16.
Dzięki inwestycjom w dziedzinie przemysłu i komunikacji możliwy był dalszy rozwój życia społecznokulturalnego w Jaśle. Pod koniec XIX wieku miasto i okolice uzyskały połączenia kolejowe ze Stróżami,
Zagórzem i Rzeszowem, co dodatkowo sprzyjało rozwojowi. Wybuch I Wojny Światowej zakończył
intensywny okres rozwoju Jasła, jednakże same działania wojenne oszczędziły miasto.
Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości po 123 latach zaborów, miasto mimo pierwszych
ciężkich lat powojennych, zaczęło powoli się rozwijać. Obok istniejącej już Rafinerii Nafty, powstawały
nowe zakłady np. Huta Szkła, czy w latach 30., w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zakład
chemiczny przemysłu zbrojeniowego, zwany Wytwórnią Prochu, obecnie "Gamrat". W mieście
funkcjonowały m.in. Okręgowy Urząd Górniczy, Sąd Obwodowy, więzienie, kilka banków, szpital,
poczta, stacja kolejowa, dwa kinoteatry, które podnosiły rangę miasta jak i liczne organizacje
i stowarzyszenia, które wzmacniały go kulturalnie i intelektualnie.
Niestety kolejna wojna światowa nie obeszła się z miastem już tak łagodnie. Celowa polityka władz
okupacyjnych podczas II Wojny Światowej zniszczyła dorobek gospodarczy i kulturalny miasta. We
wrześniu 1944 roku Niemcy wysiedlili z miasta jego mieszkańców, po czym przystąpili do grabieży
wywożąc co się dało, by w końcu zrównać miasto z ziemią. Jasło zostało potraktowane surowiej niż
Warszawa, gdyż całkowitemu zniszczeniu uległo 97% zabudowań, w tym wiele zabytkowych
obiektów. Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną i artylerię czechosłowacką, które nastąpiło 16 stycznia
1945 roku, jaślanie zaczęli powracać do swoich domów, niestety w większości zniszczonych,
rozpoczynając wieloletnią odbudowę miasta. Dzięki ich pracy i poświęceniu Jasło przetrwało
i nieustannie się rozwija17.

14

http://jaslo.pttk.pl/miasto/miasto.html.
W. Hap, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasło 2005, s. 46.
16
W. Hap, Przewodnik…, s. 15.
17
Zob. W. Hap, Przewodnik …, s. 16-18.
15
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Tabela 2.

Lista produktów tradycyjnych pochodzących z Jasła.

Nazwa

Charakterystyka

Ser kozi
podkarpacki
biały
i wędzony

 Konsystencja: dość twarda, zwarta, elastyczna na przekroju, gładka, bez oczek,
dopuszczalna drobnoziarnistość.
 Smak i zapach: czysty, zharmonizowany, charakterystyczny dla przetworów z mleka
koziego, słony; dopuszcza się zmiany smaku przez dodanie ziół. Ser wędzony posiada
wyraźny zapach i smak wędzenia.
 Barwa (zewnętrzna i na przekroju): barwa biała do jasnokremowej (jednakowa na
zewnątrz i w środku). Ser wędzony ma barwę jasno-beżową do brązowej z wierzchu, na
przekroju barwa jest jednolita biała lub kremowa18.

Orzechówka
jasielska

Receptura przygotowywania orzechówki jasielskiej przypada na okres międzywojenny XX
wieku, a popularność na terenie Jasła i w jego okolicach zdobyła na przełomie lat 50-tych i
60-tych XX wieku. Dawniej produkt wytwarzany był najczęściej w dworach Jasielszczyzny
lub zasobnych domach podczas różnych świąt. Jednakże orzechówka nie była wyrabiana
tak powszechnie jak nalewka malinowa czy wiśniowa, między innymi ze względu na swój
nieestetyczny ciemnobrunatny kolor oraz zastosowanie, głównie w przypadku problemów
z niestrawnością. Nalewka przygotowywana była i jest z małych owoców orzecha
włoskiego zwanych na terenach Jasła „kamieniakami”. Do wyrobu nadają się wyłącznie
orzechy zielone i miękkie zrywane na przełomie czerwca i lipca, w zależności od okresu
wegetacji roślin. Sposób przygotowania nalewki bardzo dokładnie opisują mieszkańcy Jasła
i okolic w przeprowadzonych wywiadach etnograficznych: „Około 20 sztuk orzechów,
należy pokroić na ćwiartki lub drobniej i po wsypaniu do słoja zalać 1/3 l czystej wody i
odstawić na 1 dzień. Następnego dnia do orzechów należy dolać 2/3 l spirytusu i
odstawiano słój na okno gdzie powinien stać około 2 miesiące i od czasu do czasu
potrząsać słojem. Po dwóch miesiącach płyn nabierze ciemnozielonego koloru. Wówczas
trzeba zlać alkohol do szklanych butelek, które stawić do ciemnej i chłodnej piwnicy.
Natomiast do orzechów dodać ½ kg cukru oraz szklankę miodu i następnie potrząsać
słoikiem od czasu do czasu żeby cukier się rozpuścił i zrobił się syrop. Uzyskany syrop zlewa
się do większego, szklanego naczynia, a następnie miesza się z wcześniej zlanym alkoholem
i odstawia na 1 miesiąc w piwnicy. Dopiero po upływie tego czasu można zlewać do
butelek”. Bardzo ważną czynnością przy przygotowywaniu nalewki jest zachowanie
proporcji i kolejności poszczególnych działań, które wpływają na specyficzny smak i aromat
nalewki19.

18

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-podkarpackie/Ser-kozi-podkarpacki-bialy-i-wedzony.
19
http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-podkarpackie/Orzechowka-jasielska.
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Wiśniówka
jasielska

Recepturę na przygotowanie nalewki z wiśni zwaną potocznie „wiśniówką” w Jaśle
i okolicy, datuje się na okres międzywojenny XX wieku, a nasilenie popularności na lata 50 i
60 XX wieku. Jak wynika z wywiadów etnograficznych przeprowadzonych z mieszkańcami
Jasła, wiśniówka gościła na stołach głównie podczas różnych świąt i lokalnych wydarzeń.
Dawniej przygotowywana była indywidualnie, najczęściej w dworach Jasielszczyzny lub
zasobnych domach i była chlubą każdej gospodyni. „Najlepsze do produkcji nalewki były
wiśnie „łutówki”: dojrzały owoc był niezbyt duży ale bardzo ciemnej barwy (prawie czarny)
i słodki. Wszystkie gospodynie, które robiły nalewki używały do ich wyrobu owoców z
własnego sadu, zrywanych na przełomie lipca i sierpnia. Należało odważyć 2 kg wiśni,
umyć, oberwać ogonki a następnie takie owoce, z pestkami wsypać do szklanego słoja i
zalać 2/3 l spirytusu oraz 1/3 l wody. (…) Następnie ten słój stawiano na oknie w słońcu,
gdzie musiał stać ponad miesiąc ale nie dłużej niż 6 tygodni. Mówiło się że wiśnie
„macerują się”. Po odstaniu na oknie właściwego czasu wlany do słoja alkohol nabierał
pięknego, wiśniowego koloru. Wówczas trzeba było zlać alkohol do szklanych butelek,
które stawiano do ciemnej i chłodnej piwnicy. Natomiast do wiśni pozostawionych w słoju
wsypywano ½ kg cukru, wlewano ½ szklanki miodu i stawiano na oknie na 2-4 tygodni”
(Wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami Jasła). Następnie mieszano sok
i wcześniej przygotowany alkohol i odstawiano w chłodnym i ciemnym miejscu np. piwnicy.
Po około pół roku wiśniówka jasielska była gotowa do spożycia. Do dnia dzisiejszego
mieszkańcy Jasła i okolic przygotowują wiśniówkę jasielską według starych receptur20.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-itradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-podkarpackie.

Tabela 3.

Lista jasielskich produktów lokalnych 2013 r.

kategoria

Produkt
żywnościowy

l.p.

Nazwa

opis

1.

Jasielskie Wino

Produkowane z lokalnych odmian winogron „Jutrzenka”.

2.

Nalewka wiśniowa

Produkowana z lokalnej odmiany wiśni „Jareniówka”.

3.

Orzechówka jasielska

Nalewka wytwarzana od kilkudziesięciu lat z orzechów
włoskich pochodzenia lokalnego.

Bułka zwykła „wodna”

Bułka pszenna, wytwarzana z lokalnych surowców na
bazie dawnych receptur znanego piekarza p. Józefa
Więcka ze Starego Żmigrodu.

4.

5.

Kiełbasa dębowiecka

Tradycyjna kiełbasa znana w Europie od pokoleń.
Wytwarzana z mięsa wieprzowego nie studzonego
średnio rozdrobnionego z wykorzystaniem naturalnych
przypraw. Wędzona w gorącym dymie w tradycyjnej
wędzarni opalanej drewnem z drzew liściastych.

20

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-podkarpackie/Wisniowka-jasielska.
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Zaciórka z banią

2.

Pierogi z kaszą
gryczaną

Bardzo popularne w regionie pierogi z farszem z gryki,
twarogu, ziemniaków w cieście z mąki pszennej pytlowej.

3.

Pierogi pszennorazowe z kapustą

Wyśmienite w smaku pierogi z farszem z kapusty, cebuli,
soli i pieprzu w cieście z mąki razowej z dodatkiem otrąb
mąki pszennej i mleka.

4.

Placek z jabłkami

Najpowszechniej pieczony rodzaj ciasta w okolicach
Jasła. Do wypieku stosowano surowce lokalne, w tym
jabłka z lokalnych sadów, uprawianych od pokoleń.

5.

Placki kapuściane
„Szandorki”

Potrawa unikalna związana ściśle z rejonem ziemi
jasielskiej. Pieczone na oleju chrupiące placki z mąki,
jajek, wody, sody i soli oraz z ostudzoną, duszoną przez
1,5 godz. surową kapustą.

6.

Żur lisowski

Tradycyjna i bardzo popularna potrawa. Przepis na żur
wytwarzany z surowców lokalnych jest przekazywany
z pokolenia na pokolenie. Zakwas owsiano-żytni
z dodatkiem czosnku, gotowany z wywarem z grzybów
i mięsa, odpowiednio przyprawiany może być
wzbogacony jajem na twardo i kawałkiem swojskiej
kiełbasy.

1.

Ceramiczna pamiątka
z Beskidu Niskiego

Charakterystyczne dla lokalnego krajobrazu kapliczki
gliniane, ręcznie wykonane, o walorach artystycznych.

2.

Haft krzyżykowy

Tradycyjny haft stosowany do zdobienia strojów
ludowych, obrusów i makatek

3.

Koronka klockowa

Tradycyjna koronka wykonywana tzw. techniką
„klockową”.

1.

Enoturystyka

Usługi turystyczne, zwiedzanie winnic Podkarpacia.

1.

Okółka jasielska

Tradycyjny obrzęd ludowych przyśpiewek z terenu
powiatu jasielskiego i tańca, wykonywanych przez
mężczyzn, którym przygrywała kapela. Okółka była
tańcem powszechnym, wykonywanym na weselach,
„wyskóbkach”, potańcówkach.

2.

Poezja ludowa

Utwory poetyckie lokalnych twórców ludowych (Maria
Tomasik oraz ś.p. Michalina Kurowska).

Potrawy

Rękodzieło
i rzemiosło

Inne usługi

Produkty
niematerialne,
artystyczne

Dawna podstawowa, lokalna potrawa gotowana
z prostych surowców: kluski razowe z orkiszu, mleko,
bania (dynia), woda, sól do smaku.

1.

Źródło: na podstawie: http://www.jaslo.pl/Produkt_Lokalny/LISTA_JASIELSKICH_PRODUKTOW_LOKALNYCH_2013_r.
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Produktem lokalnym obecnie najbardziej rozsławiającym okolice Jasła jest wino, które pod względem
jakościowym jest uważane przez fachowców za najlepsze w Polsce. Opinię tą potwierdzają wyniki
dwóch edycji Konwentu Polskich Winiarzy, które odbyły się w 2006 roku w Warszawie i 2007 roku
w Zielonej Górze, podczas których najwyżej zostały ocenione wina z czterech podjasielskich winnic. Za
najstarszą z „nowożytnych” polskich winnic uważana jest winnica Golesz w Jaśle, założona w 1982 roku.
Od 2004 roku ma miejsce dynamiczny przyrost liczby podkarpackich winnic, dzięki realizowanym
programom winiarskim, finansowanym przez samorząd wojewódzki. Program „Podkarpackie
winnice” realizowany w latach 2004-2006 zaowocował powstaniem około 50 winnic. Obecnie
realizowany jest kolejny program „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia” i nowych winnic wciąż
przybywa21.

Całe „winiarskie Podkarpacie” to zaledwie parę średnich i ponad setka małych lub bardzo małych
winnic. W porównaniu z zachodnią Polską, gdzie dziś sadzi się naprawdę duże, wielohektarowe
plantacje liczby te nie robią większego wrażenia. Jednak przy jakiejkolwiek bezpośredniej konfrontacji
okazuje się, że średni poziom jakości win z Podkarpacia przerasta o głowę całą resztę kraju. Nigdzie
indziej nad Wisłą i Odrą nie ma tak dużego skupiska winiarzy, którzy pomimo skromnego areału są
w stanie regularnie produkować dobre i interesujące wina22.

Mapa 5.

Mapa polskich winnic.

Źródło: http://www.vinisfera.pl/upload/Image/2008/mapa%20polskich%20winnic.jpg
21

http://dniwina.pl/
W. Bosak, Podkarpacie jako region winiarski, www.beta.winiarzepodkarpacia.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=116&Itemid=41.
22
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Podkarpacie od samego początku odgrywało wiodącą rolę we współczesnym odrodzeniu polskiego
winiarstwa. Szczególnie dobre klimatycznie warunki do rozwoju winiarstwa posiada rejon Pogórza,
którego zaletą jest przede wszystkim sprzyjające uprawie winorośli ukształtowanie terenu.
Szczególnie korzystnym mezoklimatem wyróżnia się południowa krawędź Pogórza Ciężkowickiego,
Strzyżowskiego i Dynowskiego, opadająca w stronę Dołów Jasielsko-Sanockich, od Skołyszyna
i Trzcinicy, po Brzozów i Sanok, a także przełamujące się przez te pogórza odcinki dolin Wisłoki, Wisłoka
i Sanu. Na tych właśnie terenach znajdują się dziś największe zwarte skupiska winnic na Podkarpaciu
i bodaj w całej południowej Polsce. Już dziś można tam wyróżnić dwa „mikroregiony winiarskie”,
z których każdy liczy co najmniej kilkanaście winnic i kilka hektarów upraw: pierwszy z nich rozciąga
się wokół Jasła, drugi w okolicach Rzeszowa23.
Podkarpackie wina wyrobiły sobie już pewną renomę i niektóre z tamtejszych winnic stały się celem
pielgrzymek winomanów z całej Polski (i nie tylko). Większość właścicieli winnic myśli o rozwoju
turystyki winiarskiej i pod tym kątem planuje rozwój swoich gospodarstw a mają oni po temu duże
szanse, szczególnie na wspomnianym Pogórzu, gdyż region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie
i coraz liczniej odwiedzany. Najbardziej zaawansowane na tej drodze są najbliższe okolice Jasła, które
już dziś mogą zaoferować sporo enoturystycznych atrakcji. Zupełnie wyjątkowa w skali Polski
koncentracja winnic oraz co najmniej kilku godnych odwiedzenia producentów wina czyni z tego
niewielkiego obszaru zalążek prawdziwego regionu winiarskiego24.

Mapa 6.

Jasło na mapie podkarpackich winnic.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: beta.winiarzepodkarpacia.pl/attachments/054_MapaPodkarpackich
Winnic.jpg.
23
24

W. Bosak, Podkarpacie jako region winiarski… .
Ibidem.
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Kluczowym problemem w zakresie popularyzacji jasielskiego winiarstwa i rozwoju enoturystyki
jest to, że w październiku 2013 roku tylko 2 winnice – Winnica "Jasiel" w Jareniówce oraz
Winnica "Dwie Granice" w Przysiekach – posiadają zezwolenie na sprzedaż wina. Pozostałe
z jasielskich winnic nie posiadają zezwolenia na sprzedaż degustacyjną, detaliczną lub
hurtową. Wobec tego trudno w chwili obecnej znaleźć racjonalne przesłanki przemawiające
za tym, by nazywać Jasło "stolicą polskiego winiarstwa". Jednakże, Jasło bezsprzecznie posiada
bardzo duży potencjał w zakresie rozwoju winiarstwa i enoturystyki. Powyżej opisane bariery
stawiają pod pewnym znakiem zapytania prowadzenie obecnie szerokich działań
promocyjnych w tym zakresie, ale można przypuszczać, że przedstawiona przeszkoda w
zakresie rozwoju turystki winiarskiej będzie skutecznie eliminowana.
W wyniku prowadzenia konsekwentnej i przemyślanej polityki w zakresie rozwoju enoturystyki
Jasło ma szansę stać się kluczowym ośrodkiem w tym zakresie nie tylko w skali
ponadregionalnej, ale i ogólnopolskiej. Wymaga to jednak stworzenia sieciowego produktu
turystycznego obejmującego nie tylko wino, ale także kulturę, sztukę i historię. Zaangażowanie
biznesu, jak i partnerów trwale związanych z rozwojem enoturystyki w Jaśle, będzie kluczowym
elementem sukcesu.

Tabela 4.
L.p.

1.

Wykaz jasielskich zabytków i atrakcji turystycznych.
Zabytek / atrakcja turystyczna

Zdjęcie

Pałac Sroczyńskich

25

25

http://www.terazjaslo.pl/info/2010/08/190810(4).jpeg.
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2.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

26

3.

Kościół pw. św. Stanisława

27

4.

Stary Cmentarz

28

26

Źródło: materiały własne PARR.
http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/33380.jpg.
28
Źródło: materiały własne PARR.
27
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5.

Zabytkowe kamienice w Jaśle

29

6.

Budynek Szkoły Ekonomicznej

30

7.

Rynek

31

8.

Hotel Krakowski

32

29

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Deptak_kamienice_Jaslo.JPG.
http://ekonomik.org.pl/photos/medium/0135411001268418005.jpg.
31
Źródło: materiały własne PARR.
32
http://images.polskaniezwykla.pl/user/item/141253.jpg.
30
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9.

Klasztor Sióstr Wizytek

33

10.

Kościół Franciszkanów –
Sanktuarium św. Antoniego

34

11.

Park miejski

35

12.

Obserwatorium astronomicznym
przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Jaśle

36

33

http://www.jaslo.wizytki.pl/Bitmapy/klasztor.jpg.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaslo_kosciol_sw._Antoniego3_21.04.09_p.jpg.
35
Źródło: materiały własne PARR.
36
http://www.wirtualnejaslo.pl/images/artykulzdjecie/77_1312634331.jpg.
34
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Przeprowadzone przez PARR badania pokazują, że najbardziej rozpoznawalną atrakcją turystyczną
w Jaśle – zarówno przez mieszkańców, jak i turystów – jest park miejski. Wysokie oceny zostały
przyznane również zabytkom sakralnym: Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
(średnia ocen: mieszkańcy (M) 5,03 i turyści (T) 4,85), Kościół i Klasztor Sióstr Wizytek (M: 5,00; T: 4,55)
Kościół pw. św. Stanisława (M: 4,86; T: 4,59). Generalnie mieszkańcy lepiej niż turyści oceniają
atrakcyjność turystyczną swoich zabytków. Jaślanie mają również dużo większą wiedzę na temat faktu
istnienia zabytków niż turyści, którzy w ostatnich 3 latach odwiedzi Miasto. Obserwatorium
astronomiczne jest praktycznie nieznane turystom, a dawny Hotel Krakowski czy kirkut kojarzy jedynie
co 10 turysta.

Turyści z Podkarpacia wyżej oceniają walory turystyczne zabytków sakralnych aniżeli świeckich.
43% turystów odwiedzających Jasło w ostatnich 3 latach odwiedziło przynajmniej 1 zabytek
sakralny. Przedsiębiorcy – zarówno jasielscy, jak i zewnętrzni – nie widzą jednak perspektyw
biznesowych w kontekście tej formy turystyki. Jedynie w turystyce historyczno-kulturowej
przedsiębiorcy zewnętrzni dostrzegają szanse gospodarcze. Racjonalnym wydaje się
przygotowanie liniowego produktu turystycznego w postaci szlaku sakralnego. Interesującym
rozwiązaniem wydaje się także tworzenie punktowych produktów turystycznych opartych na
wiedzy (obserwatorium) czy rekreacji (park, rynek).

Głównym miejscem spotkań dla ludzi kultury i sztuki jest Jasielski Dom Kultury przy ulicy Kołłątaja 1.
Jego podstawowym zadaniem jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę oraz zapewnienie
mieszkańcom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
Jasielski Dom Kultury (JDK) prowadzi rozbudowaną działalność na rzecz lokalnego środowiska,
organizując spotkania, koncerty, recitale, spektakle teatralne dla dziecięcej i dorosłej publiczności. To
tu zarówno najmłodsi, jak i dorośli znajdują rozrywkę kulturalną na najwyższym poziomie.
JDK jest centrum amatorskiego ruchu artystycznego. Dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia
plastyczne, taneczne, muzyczne i teatralne oraz tematyczne warsztaty artystyczne. W atmosferze
sprzyjającej realizacji twórczych marzeń, pod okiem doświadczonych instruktorów, rozwijają się młode
talenty. Uczestniczący w wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach i konkursach wychowankowie
JDK zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia37.

37

http://jdkjaslo.pl/index.php/o-nas.
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Tabela 5.

Wykaz imprez kulturalnych realizowanych przez Jasielski Dom Kultury w 2012 r.

L.p.

Imprezy cykliczne

1.

Warsztaty teatralne

2.

Letnie Warsztaty Wokalne

3.

Letnie Warsztaty Taneczne

4.

Jasielska Scena Tańca

5.

Wakacyjne Czwartki Artystyczne

6.

Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła

7.

Kiermasz Bożonarodzeniowy „Artystyczne rozmaitości”

8.

Ferie z JDK – Zimowa Akademia Artystyczna

9.

Jesienne Spotkania z Teatrem

10.

Majowa Noc w JDK

11.

Spotkania z cyklu „Studnia kulturalna”

12.

Konkurs kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek”

13.

Jasielskie Spotkania Muzyczne im. Stefanii Woytowicz

L.p.

Imprezy zorganizowane w 2012 roku

1.

Przegląd filmów „Jasło moje miasto”

2.

Warsztaty artystyczne „Park sztuk rozmaitych”

3.

Warsztaty taneczne hip hop & Mouse

4.

Wieczory muzyczne w Farze Jasielskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Miasta w Jaśle.

Na pierwszym piętrze gmachu Jasielskiego Domu Kultury mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.
Biblioteka organizuje spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty, wystawy tematyczne,
konkursy, happeningi, festyny. Prezentowane w Bibliotece wystawy poruszają tematy z zakresu
kultury, literatury, życia społecznego, historii, przeważnie jednak z odniesieniem do przestrzeni
lokalnej38.
Kolejną instytucją kultury w Jaśle jest Muzeum Regionalne. Od początku swojego istnienia jest to
instytucja posiadająca dwa działy merytoryczne: etnograficzny i historyczny. Dział historyczny jest
znacznie rozbudowany, gdyż w skład zbiorów wchodzą oprócz zabytków ściśle historycznych także
zbiory z zakresu sztuki. Dodatkowo Muzeum posiada wyodrębnione zbiory archeologiczne oraz
paleontologiczne39. W Muzeum oprócz stałych ekspozycji organizowane są wystawy czasowe własne
i obce oraz wystawy towarzyszące sesjom naukowym i różnym obchodom.

38
39

http://strona.mbp.jaslo.pl/pl/Dzialalnosc.
http://www.muzeum.jaslo.pl/.
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Dopełnieniem życia kulturalnego w Jaśle są cykliczne imprezy promujące miasto:


Międzynarodowe Dni Wina - przez dwa dni Jasło staje się niekwestionowaną polską stolicą
wina. Wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, jakim są Międzynarodowe Dni Wina, przyciąga do
miasta setki koneserów tego szlachetnego trunku. Wielbiciele wina mają tu, niespotykaną na
innych tego typu imprezach w Polsce, możliwość porównania najlepszych krajowych win
z winami zagranicznymi. Dopełnieniem degustacji win są specjały regionalnej kuchni40.



Dni Jasła – cyklicznie organizowana 2-dniowa masowa impreza plenerowa, która jest okazją
do promocji lokalnych twórców i artystów. Przyciąga nie tylko jaślan, ale także mieszańców
okolicznych gmin i powiatów.



Dni Kultury Wyszehradzkiej – impreza towarzysząca Międzynarodowym Dniom Wina, występy
artystów i zespołów folklorystycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy.



Jasielskie Spotkania Muzyczne oraz Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów im.
Stefanii Woytowicz – organizatorami Spotkań są Jasielski Dom Kultury i Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle. Główną ideą Konkursu jest propagowanie
twórczości polskich kompozytorów, szczególnie utworów współczesnych. Konkurs stwarza
możliwość konfrontacji umiejętności młodych wykonawców i zachęca do własnych
poszukiwań repertuarowych.



Podkarpackie impresje – warsztaty artystyczne, w których udział biorą uzdolni artystycznie
uczniowie jasielskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.



Krushfest – jest to cykliczny festiwal muzyki rockowej i metalowej odbywający się w Jaśle.
Inicjatorem powstania tej imprezy jest Adam Pucykowicz perkusista grupy Krusher41.

Przeprowadzone przez PARR badania ukazują, że z turystycznego punktu widzenia tylko i wyłącznie
Międzynarodowe Dni Wina (w opinii mieszkańców ta nazwa praktycznie nie występowała i podawali
oni nazwę „Dni Wina”) – średnia ocena (w skali szkolnej 1-6) atrakcyjności przez turystów to 4,5,
a mieszkańców 4,9 – i Dni Jasła (turyści 4,4, mieszkańcy 4,7) są rozpoznawalnymi imprezami.
Pojedyncze osoby uczestniczyły w takich wydarzeniach jak Dni Kultury Wyszehradzkiej czy Jasielskich
Spotkaniach Teatralnych. Naturalnie wśród mieszkańców uczestnictwo w imprezach jest
zdecydowanie wyższe, ale zaskakująco jedynie Dni Wina i Dni Jasła „przyciągnęły” łącznie powyżej
połowy mieszkańców w ostatnich 3 latach.

40
41

http://dniwina.pl/.
https://www.facebook.com/Krushfest/info.
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Jaślanie oceniają imprezy, które odbywają się na terenie Miasta, na zbliżonym poziomie i jest
on wysoki: średnio 4,9 – 4,6 w skali 1-6. Najwyżej ocenianą imprezą przez mieszkańców są
Międzynarodowe Dni Wina. Podobnego zdania są turyści, chociaż dla nich jedynie Dni Wina
(średnia ocena 4,5) i Dni Jasła (4,4) są imprezami w Mieście, które wzbudzają szersze
zainteresowanie. Te 2 imprezy, a w szczególności Dni Wina, mają dużą szansę stać się
produktami turystycznymi Jasła. Zasadność tego potwierdza fakt, że ponad 25% turystów,
którzy odwiedzili Jasło w ostatnich 3 latach, wzięło udział w przynajmniej 1 imprezie masowej
odbywającej się na terenie Miasta.
Niezwykle istotne jest, aby imprezy masowe nie były nośnikiem tylko i wyłącznie aspektu
rozrywkowego, ale były integralnie skorelowane z wizerunkową marką Miasta – budowały ją,
uwiarygadniały i promowały.

Tabela 6.

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych w Mieście Jaśle w 2012 roku.

L.p.

Imprezy cykliczne

1.

Memoriał im. mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA z rekonstrukcją historyczną

2.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Dziewcząt i Chłopców

3.

Jasielski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy

4.

Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Family Cup

5.

Halowa Liga Piłki Nożnej Chłopców

6.

Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo

7.

Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Jasła

8.

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Jasła

9.

Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Jasła

10.

Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Jasła w Pływaniu

11.

Turniej Tenisa Ziemnego dla dorosłych i dzieci

12.

Mikołajkowe Zawody w Judo

13.

Walentynkowy Bieg Uliczny

14.

Jasielski Maraton Rowerowy MTB – Cyklokarpaty

15.

Jasielskie Zawody w Biegach Narciarskich

16.

Program Trener Osiedlowy
L.p.

Imprezy zorganizowane w 2012 roku
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1.

Międzynarodowa Gala Karate Kyokushin połączona z Finałem Plebiscytu na najpopularniejszego
sportowca i trenera Podkarpackiego Trójmiasta

2.

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół specjalnych

3.

Turniej piłki nożnej o Puchar Miasta Jasła dla rocznika 2003

4.

Jesienne Biegi Przełajowe o „Złoty liść dębu”

5.

Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej

6.

Jasielski Festiwal Siatkówki

7.

Zawody narciarskie o puchar Burmistrza Miasta Jasła – Zimowe wyzwanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Miasta w Jaśle.

Przeprowadzone badania wykazały, że imprezy sportowo-rekreacyjne w Mieście Jaśle nie cieszą się
dużą popularnością i rozpoznawalnością. Wyjątek stanowi Memoriał im. mjr Henryka Dobrzańskiego
HUBALA z rekonstrukcją historyczną, którego atrakcyjność, zarówno mieszkańcy Jasła, jak i turyści
z Podkarpacia, ocenili na: 4,7 (w skali 1-6).

Imprezy sportowo-rekreacyjne w Jaśle nie mają w chwili obecnej potencjału turystycznego – ani
jeden z 400 turystów, którzy odwiedzili Jasło w ostatnich 3 latach, nie brał udziału w żadnej
imprezie sportowej. Imprezy sportowo-rekreacyjne mają jednak niezwykle istotny walor
wewnętrzny – integrują mieszkańców, są szansą do kreowania poczucia lokalnej dumy, budują
element sportowej rywalizacji, bycia liderem itd.
Są to bardzo ważne elementy mogące wchodzić w semantyczne (znaczeniowe) pole
potencjalnej marki.

Tabela 7.

Znane postaci z Jasła i związane z Miastem.
Urodzeni w Jaśle

1.

Bartłomiej z Jasła

filozof, teolog, reformator Akademii Krakowskiej

2.

Antoni Barwiński

sportowiec, piłkarz, reprezentant Polski

3.

Rafał Bernacki

4.

Henryk Dobrzański

5.

Ryszard Drozd

polski szachista

6.

Zbyszko Cyganiewicz

polski zapaśnik

7.

Karol Józef Fisher

sportowiec, piłkarz ręczny, reprezentant Polski
major WP, olimpijczyk, dowódca partyzancki II wojny światowej

biskup przemyski, autor prac z zakresu liturgii
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8.

Cezary Geroń

poeta, dziennikarz

9.

Jacek Grün

10.

Józef Gryglewicz

11.

Lech Stanisław
Haydukiewicz

polityk, pedagog, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

12.

Stanisław Kadyi

lekarz okulista, kolekcjoner dzieł sztuki

13.

Janusz Kołodziej

polityk, poseł

14.

Robert Król

poeta młodego pokolenia

15.

Adam Loret

pierwszy dyrektor Lasów Państwowych

16.

Elżbieta Łukacijewska

polityk, europarlamentarzysta

17.

Jerzy Matuszkiewicz

muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor

18.

Edward Miszczak

19.

Karol Myśliwiec

20.

Józef Oberc

21.

Stanisław Pawłowski

22.

Sławomir Peszko

23.

Dorota Pykosz

sportsmenka, siatkarka

24.

Gabriel Samolej

sportowiec, hokeista, olimpijczyk

25.

Stefan Schwarz

lekarz, wykładowca, nestor polskiej ginekologii

26.

Józef Słotwiński

reżyser, pedagog, tłumacz

27.

Hugo Steinhaus

wybitny matematyk, aforysta

28.

Zbigniew Skrudlik

29.

Michał du Vall

30.

Paweł Zagumny

sportowiec, siatkarz, reprezentant Polski

31.

Stanisław Zając

polityk, poseł i senator, zginął pod Smoleńskiem

32.

Mieczysław Wieliczko

politolog, muzyk, pierwszy perkusista Budki Suflera
major, lotnik Dywizjonu 300 i 301 w Anglii

dziennikarz telewizyjny i radiowy, dyrektor programowy TVN
polski archeolog, egiptolog, członek PAN
profesor zwyczajny, wybitny geolog
polski geograf i kartograf, rektor Uniwersytetu Poznańskiego
sportowiec, piłkarz, reprezentant Polski

sportowiec, szermierz florecista, dwukrotny mistrz olimpijski
profesor zwyczajny prawa, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

profesor historii, odznaczony tytułem "Zasłużony dla Miasta Jasła" oraz pośmiertnie
tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Jasła"

Związani z Jasłem
1.

Stanisław Barabasz

architekt, malarz, nestor narciarstwa polskiego

2.

Marian Cichoń

profesor zwyczajny, kierownik jednej z katedr Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie

3.

Jarosław Gowin

publicysta, senator, poseł, były minister sprawiedliwości

4.

Stefan Jaracz

5.

Piotr Jaroszewicz

premier PRL w latach 1970–1980, generał dywizji WP

6.

Tadeusz Klimecki

generał brygady WP

7.

Stanisław Kołodziej

ksiądz, męczennik, Sługa Boży Kościoła katolickiego

8.

Ignacy Kruszewski

polski i belgijski generał brygady, bohater narodowy

9.

Ignacy Łukasiewicz

wynalazca lampy naftowej, farmaceuta

aktor, pisarz i publicysta
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10.

Zyndram z Maszkowic

rycerz spod Grunwaldu, starosta jasielski

11.

Stanisław Pigoń

12.

Rudolf Weigl

wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu

13.

Stefania Woytowicz

jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek sopranowych, patronowała
"Spotkaniom z Polską Muzyką Kameralną", corocznie odbywających się w rocznicę
nadania praw miejskich Jasłu

14.

Alicja Zając

historyk literatury polskiej, wykładowca uniwersytecki

działaczka samorządowa, senator

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://sp11jaslo.szkolnastrona.pl/znani-jaslanie-,new,zt,364.html,4226
oraz Jasło – http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasło.

Pomimo tak szerokiego wachlarza wielu wybitnych postaci związanych z Jasłem, zaledwie 20% potrafi
wskazać chociaż 1 charakterystyczną dla Miasta osobę. Najbardziej spontanicznie („z głowy”) znaną
osobą jest mjr Henryk HUBAL Dobrzański (blisko 9% wskazań jaślan). Ignacego Łukasiewicza jako osobę
charakterystyczną dla Miasta wskazało ponad 5% osób.

W związku z tym, iż z Jasła pochodzi lub jest z nim związanych wiele wybitnych postaci
istotnym elementem może okazać się zaangażowanie tych osób do uwiarygodnienia działań
marketingowych i budowy marki.
Kluczowa będzie jednak analiza spójności pomiędzy dorobkiem, emocjami i skojarzeniami jakie
budzą poszczególne osoby a wizerunkiem nowej marki Miasta.

Podsumowując należy stwierdzić, że Jasło ma znaczący potencjał walorów antropogenicznych
w zakresie turystyki. Potencjał ten przejawia się zarówno w obszarze biznesowym, jak i świadomości
mieszańców i turystów. Szczególnie wysokie szanse jawią się przed winiarstwem, które w opinii
wszystkich grup uzyskuje kluczowe znaczenie. Duży potencjał zdaniem turystów i jaślan mają również
obiekty sakralne, chociaż biznes nie podziela tej opinii.

Walory antropogeniczne stanowią kluczowy element potencjału turystycznego Jasła.
Szczególnie istotne znacznie mają te obszary, w których istnieje synergia pomiędzy
perspektywą skojarzeń mieszkańców i turystów oraz biznesu – winiarstwo
i enoturystyka.
Trwałe zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój walorów antropogenicznych
o wysokim potencjale biznesowym będzie kluczowym elementem sukcesu
wizerunkowego Jasła.
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Dostępność komunikacyjna określa możliwość dojazdu do terenu będącego celem podróży, jak
i możliwość poruszania się po nim. Im większa dostępność tym lepsze potencjalne warunki rozwoju
gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Analizując dostępność komunikacyjną należy skupić
się przede wszystkim na transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym.

Miasto Jasło jest ważnym punktem drogowym „szlaku Bieszczadzkiego”. Najważniejsze połączenia
drogowe tworzą drogi krajowe nr 28 i 73 oraz drogi wojewódzkie nr 988 i 992. W ramach drogi
krajowej nr 28 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała południową drogę
obwodową Miasta Jasła długości 4,4 km. Całość inwestycji wyceniona została na ponad 27 mln
złotych. Została ona zrealizowana ze środków krajowych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego42.

Zdjęcie 2. Południowa droga obwodowa Miasta Jasła.

Źródło: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/otwarcie-obwodnicy-jasla_2807/images/miniap8220041.jpg.

Jasło leży poza główną siecią autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Odległość do autostrady
A4 w okolicach Dębicy, której otwarcie planowanej jest na jesień 2014 roku, będzie wynosiła z
Jasła ok. 50 km.
Dużą szansą na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Jasła jest budowa drogi ekspresowej
S19, z której do Miasta będzie ok. 35 km (węzeł za Krosnem).

42

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/2807/otwarcie-obwodnicy-jasla.
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Mapa 7.

Jasło na mapie obecnej i planowanej sieci autostrad w Polsce.

Źródło: http://pliki.regiomoto.pl/portal/jpg/autostrady_podglad_03.jpg.

Mapa 8.

Jasło na mapie obecnej i planowanej sieci dróg ekspresowych w Polsce.

Źródło: http://pliki.regiomoto.pl/portal/jpg/drogi_ekspresowe_podglad_08.jpg.
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Mapa 9.

Jasło na aktualnej mapie (czerwiec 2013) budowy dróg szybkiego ruchu na
Podkarpaciu.

Źródło: opracowanie na podstawie: GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_podkarpacie.

Przez Miasto Jasło, będące ważnym węzłem komunikacji kolejowej regionu, prowadzone są linie
kolejowe umożliwiające powiązanie z Rzeszowem, Krosnem, Nowym Sączem, Sanokiem, Przemyślem
– możliwość połączenia z całym krajem43. Od 13 grudnia 2009 roku na stacji zatrzymują się tylko pociągi
osobowe spółki Przewozy Regionalne. Stacja i perony są w pełni zelektryfikowane w kierunku Stróż
i Jasła Towarowego. Od 1 kwietnia 2010 roku Jasło jest stacją początkową i końcową dla 1 pary
pociągów osobowych relacji: Jasło-Rzeszów Główny oraz stacją pośrednią dla pociągów relacji:


Rzeszów Główny-Zagórz



Rzeszów Główny-Medzilaborce na Słowacji.

Połączenia obsługują szynobusy i składy spalinowe.
Od grudnia 2006 pociągi Przewozów Regionalnych nie kursują w stronę Stróż.
43

Zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła, grudzień 2009,
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/gminy/um_jaslo/uchwaly_rady/09/gru/1_478.pdf.
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Połączenia:


Rzeszów – na dzień 17.05.2013 roku w związku z pracami inwestycyjnymi wstrzymany ruch
pociągów Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową



Strzyżów - na dzień 17.05.2013 roku w związku z pracami inwestycyjnymi wstrzymany ruch
pociągów Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową



Krosno - na dzień 17.05.2013 roku w związku z pracami inwestycyjnymi wstrzymany ruch
pociągów Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową



Sanok - na dzień 17.05.2013 roku w związku z pracami inwestycyjnymi wstrzymany ruch
pociągów Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową



Zagórz - na dzień 17.05.2013 roku w związku z pracami inwestycyjnymi wstrzymany ruch
pociągów Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową



Łupków



Medzilaborce, na Słowacji44.

Najbliższym lotniskiem cywilnym jest Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, oddalonym od Jasła o 78 km.
Spod rzeszowskiego lotniska oferowane są połączenia m.in. z Warszawą, Barceloną, Bristolem,
Birmingham, Dublinem, Frankfurtem, Oslo, Glasgow, Londynem i Manchesterem45.
Odległość z Jasła do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice wynosi
160 km. Kraków Airport jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce. W 2012 roku
odprawił rekordową liczbę 3,44 mln pasażerów46.

Mapa 10. Trasa pomiędzy Miastem Jasłem a Portem Lotniczym "Rzeszów-Jasionka" i „KrakówBalice”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie maps.google.pl.
44

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasło_(stacja_kolejowa).
http://www.rzeszowairport.pl/.
46
Rekordowy czerwiec Lotniska Kraków Airport,
http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/rekordowy-czerwiec-lotniska-krakow-airport/11626547
45
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15 czerwca 2013 roku oficjalnie oddano do użytku lądowisko w Jaśle. W chwili obecnej na lądowisku
mogą latać samoloty lekkie i helikoptery. Długość lądowiska to 400 metrów, szerokość 25 metrów, co
pozwala małym samolotom swobodnie wylądować. W najbliższym czasie planowane są dalsze
inwestycje na lądowisku i budowa drogi dojazdowej co pozwoli rozwinąć to miejsce do startów
i lądowań różnego rodzaju statków powietrznych47.

Obecna dostępność komunikacyjna Jasła nie należy do jego silnych stron. Turyści raczej
skłaniają się do wyboru miejsc o dużej dostępności komunikacyjnej.
Jeżeli Jasło będzie dążyło do wzrostu znaczenia na mapie turystycznej i budowania
pozycji ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym, konieczne będzie zwiększenie działań
lobbingowych na rzecz budowy drogi ekspresowej S19.

Baza noclegowa jest najważniejszym z elementów zagospodarowania turystycznego, a usługi
hotelarskie są podstawowymi usługami turystycznymi umożliwiającymi przebywanie poza miejscem
stałego zamieszkania dłużej niż jeden dzień. Wielkość tej bazy decyduje o możliwościach recepcyjnych,
bez niej praktycznie niemożliwy jest rozwój turystyki, nawet w przypadku występowania na jakimś
obszarze wybitnych walorów turystycznych.

W chwili obecnej baza noclegowa w Jaśle – liczba 400 miejsc – wydaje się być wystarczająca
z punktu widzenia możliwości turystycznych. Jednakże, istotne jest stałe monitorowanie
potrzeb turystów i dostosowywanie oferty – w tym standardów noclegu – do ich oczekiwań. W
szczególności dotyczy to enoturystów, którzy korzystają z noclegów w pokojach
o podwyższonym standardzie

47

Oficjalne otwarcie lądowiska "IKAR - Jasło", http://www.miastojaslo.pl/aktualno%C5%9Bci/item/460oficjalne-otwarcie-l%C4%85dowiska-ikar-jas%C5%82o.html
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Baza gastronomiczna jest istotnym, chociaż często niedocenianym, elementem obsługi ruchu
turystycznego. Oferowane usługi żywieniowe i rozrywkowe wpływają na rozwój turystyki, podnoszą
jakość produktu turystycznego, przyczyniają się do zwiększenia wpływów z ruchu turystycznego.
Wyżywienie jest jednym z zasadniczych elementów doświadczeń i determinantą kształtującą
zadowolenie turystów.
Usługi gastronomiczne są ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność i jakość produktu
turystycznego. Mogą być wykorzystane w kształtowaniu tożsamości i wizerunku regionu
turystycznego.

Baza gastronomiczna w Jaśle należy do silnych stron potencjału gospodarczego. Należy dążyć do
urozmaicenia oferty kulinarnej, a w szczególności do promocji lokalnych produktów
w ośrodkach gastronomicznych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzeniu budowania
tożsamości jaślan i wizerunku Miasta.

Nadzór nad bazą sportowo-rekreacyjną w Mieście Jaśle sprawuje powołany w tym celu przez Radę
Miejską Jasła Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Tabela 8.
L.p.

1.

Obiekty MOSiR w Jaśle.
Obiekt

Basen otwarty

Opis
Basen otwarty to obiekt ośrodka funkcjonujący latem każdego roku. Istotnym atutem
obiektu jest jego przepiękna lokalizacja w jednej z najpiękniejszych części miasta
charakteryzującej się: niewielkim ruchem ulicznym, ciszą, bliskim sąsiedztwem rzek
Wisłoki i Ropy z okalającymi je wałami oraz dużą liczbą ciągów pieszych i powierzchnią
trawników, poprzecinanych zielenią niską i wysoką – znakomitych terenów do biegania
i spacerowania.
We IX.2013 r. zakończyła się kompleksowa modernizacja, w ramach której wykonano:
» nową nieckę basenu głównego,
» gruntowną przebudowę 2 brodzików,
» nowoczesną stację uzdatniania wody,
» dwie zjeżdżalnie, grotę sztucznej fali i grzybek wodny,
» remont boisk i ścieżek,
» dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
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2.

Boisko plażowe

Boisko plażowe o wymiarze 16 X 8 m znajduje się w obrębie kompleksu basenu
otwartego i czynne jest równolegle z nim latem każdego roku.

3.

Boisko sportowe

Trawiaste boisko wielofunkcyjne umożliwia grę w piłkę nożną i baseball, jak również
organizowanie imprez plenerowych. Obiekt jest ogrodzony, posiada pełne zaplecze
sprzętowe oraz dla dyscyplin sportowych pełne zaplecze szatniowo- sanitarne.

Hala Sportowa

Hala Sportowa jest obiektem przystosowanym, zarówno do organizacji zajęć
sportowych, jak również estradowych. Można w niej organizować zajęcia treningowe
w dyscyplinach halowych tj. piłki siatkowej, piłki koszykowej, oraz piłki nożnej.
Do końca VI.2014 r. Hala Sportowa zostanie poddana modernizacji, która obejmie:
» kompleksową termomodernizację,
» remont wnętrza,
» instalację układów fotowoltaicznych i montaż solarów,
» montaż w jednym z budynków ścianki wspinaczkowej.

5.

Korty tenisowe

Dwa nowoczesne, ogrodzone i oświetlone ziemne korty tenisowe o nawierzchni
z mączki ceglanej czerwonej, z przynależną częścią widowni z miejscami siedzącymi dla
92 osób oraz ścianą treningową. Korty posiadają wmontowaną w nawierzchnię wodną
instalację zraszającą, co umożliwia zapewnienie komfortowych warunków gry, ze
względu na właściwie przygotowanie nawierzchni ceglanej. Ogrodzenie obiektu jest
zasłonięte specjalnymi „wiatrołapami”, poprawiającymi komfort gry podczas wiatru.

6.

Kryta pływalnia

W kompleksie znajdują się: basen rekreacyjny, basen pływacki, whirlpool, wanna
z hydromasażem spa, sauny fińskie, sauna parowa i gabinet rehabilitacji i masażu.

7.

Lodowisko

Oświetlone lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew i ogrzewanym zespołem
szatniowym.

4.

8.

9.

Park linowy

Tor BMX

Zainstalowany jest na naturalnym drzewostanie i podzielony na cztery trasy o różnej
skali trudności. Trasa żółta to trasa treningowa, zielona przeznaczona dla dzieci od
8 roku życia, trasa niebieska (łatwa) oraz trasa czerwona (trudna).
Na terenie parku linowego znajdują się ścieżki spacerowe i placyki z kostki brukowej,
wzdłuż których zainstalowanych jest mnóstwo ławek oraz dwie wiaty grillowe. Cały
obiekt jest ogrodzony.
W kompleksie parku linowego znajduje się również tor dla rowerów BMX, na którym
jednocześnie ścigać się może sześciu zawodników. Na trasie toru wybudowane są
różnego rodzaju przeszkody umożliwiające wykonywanie skoków. Trasa toru ma
szerokość od 8 do 4 m, a składa się z odcinków prostych i odpowiednio
wyprofilowanych łuków, jednak nie zawiera fragmentów zbyt trudnych dla
najmłodszych zawodników. Tor spełnia kryteria zawodów o randze ogólnopolskiej.
Sala ćwiczeń aerobowych jest wyodrębnionym pomieszczeniem w którym usytuowano
szereg maszyn i urządzeń do tego typu ćwiczeń:

10.

Sala ćwiczeń
aerobowych









profesjonalną bieżnię z szeregiem funkcji użytkowych
rowery treningowe (cyklodynamometr)
specjalistyczne atlasy do ćwiczeń poszczególnych partii ciała
steppery
urządzenie typu: Total – GYM
urządzenie typu: „Wioślarz”
szeroka gama hantli
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Sala sportów walki

Hala treningowa (wym. 11,5 m x 15 m z nawierzchnia parkietowa) wyposażona w matę
treningową do sportów walki: karate, judo, zapasy o wym. 11,5 x 7,0 m ) itp.

12.

Siłownia

Siłownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wszechstronny trening umięśnienia.
Do dyspozycji są, zarówno wolne ciężary tj. sztangi i sztangielki, zalecane głównie w
treningu budującym masę mięśniową, jak i maszyny stosowane w cyklach poprawy
jakości umięśnienia.

13.

Stadion

Profesjonalne boisko piłkarskie o wymiarach 105 x 65 m z trybunami na dla 800 osób
(miejsca siedzące) oraz treningowe boisko o nawierzchni trawiastej o wym. 90 x 50 m.

11.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mosir-jaslo.pl/.

Obiekty MOSiR w Jaśle stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki rekreacyjnej. Skala
ich oddziaływania nie będzie jednak większa niż powiatowa. Warto jednak inwestować w tę
sferę.

Dodatkowo na terenie Miasta Jasła znajduje się Ogródek Jordanowski z placami zabaw, skate parkiem,
górką saneczkową i boiskami kompleksu „Orlik 2012” oraz Teren Rekreacji i Wypoczynku
zlokalizowany na terenie dawnej cegielni, gdzie powstał sztuczny zbiornik wodny wraz z infrastrukturą
dodatkową (m.in. pomosty pływające, sztuczna wyspa, przystań kajakowa, ścieżki spacerowe oraz
obiekty małej architektury).

Zdjęcie 3. Teren rekreacji i wypoczynku przy ulicy Kwiatowej w Jaśle – widok z góry.

Źródło: materiał dostarczony przez Urząd Miasta w Jaśle.
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W ramach projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle" wybudowano:
cypel z altaną biesiadną, zadaszony bar grillowy z tarasem, wiatę na sprzęt pływający wraz z przystanią,
pomosty pływające (zabezpieczone barierkami ochronnymi), place zabaw z bezpieczną nawierzchnią,
ścieżkę zdrowia, boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i siatkówkę) o nawierzchni sztucznej,
budynek zaplecza boisk sportowych, plac do siatkówki plażowej oraz budynek sanitarny
ogólnodostępny. Poza tym utworzono place do grillowania oraz miejsca do gry w szachy/warcaby.
Została również wybudowana droga dojazdowa i parkingi dla samochodów osobowych i autobusów.
Ze wszystkich atrakcji za wyjątkiem baru grillowego oraz wiaty ze sprzętem pływającym, które będą
dzierżawione, można korzystać bezpłatnie48.

Teren przy ul. Kwiatowej w Jaśle posiada bardzo duży potencjał rekreacyjno-wypoczynkowo.
Jest on jednak w istotny sposób ograniczony przez brak możliwości kąpania się w zbiorniku
wodnym.

Bazę kulturalno-rozrywkową tworzą Jasielski Dom Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną oraz
Muzeum Regionalne w Jaśle.
Jasielski Dom Kultury (JDK) mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Kołłątaja 1.
Dysponuje on bardzo dobrą pod względem akustycznym salą widowiskową na ok. 450 osób
z zapleczem, garderobami i szatnią. Dodatkowo znajdują się w nim: sale do zajęć zespołów i kół
zainteresowań. W planach JDK jest powstanie kameralnej sali do muzyki na żywo – „JAZZkinia”.
Pierwsze piętro budynku JDK przeznaczone jest pod działalność Biblioteki dysponującej zasobną
biblioteką główną i czytelnią oraz 3 filiami na terenie Miasta.
Muzeum Regionalne w Jaśle mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Kadyiego 11,
w dawnym domu dr Stanisława Kadyiego, do którego dobudowane zostało dodatkowe skrzydło.
W muzeum znajduje się wiele eksponatów związanych z Miastem Jasłem i Ziemią Jasielską. Muzeum
posiada problemy lokalowe – nie wszystkie eksponaty znajdujące się w jego posiadaniu mogą być
prezentowane w obecnej siedzibie.
Działalność instytucji kultury została przedstawiona w punkcie 2.2.5 Życie kulturalne.

48

http://www.jaslo.pl/PROJEKTY/Rekultywacja_terenow_zdegradowanych_przy_ul._Kwiatowej_w_Jasle.
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Miasto Jasło jest idealną „bazą wypadową” w różne partie Beskidu Niskiego, jednak i w samym
mieście oraz jego okolicach znajdują się ciekawe szlaki turystyczne jak np.:


Winiarskie ścieżki Podkarpacia – szlak prowadzący po winnicach i gospodarstwach
enoturystycznych oferujących degustację wina, po winiarni czy winnicy, w tym przekazywanie
wiedzy o tajnikach produkcji wina i uprawy winorośli;



Transgraniczny Szlak Naftowy łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią
przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło-Krosno-Sanok- Lesko-Ustrzyki Dolne-SamborBorysław-Drohobycz-Lwów wzbogacają pętle dla turystyki pieszej i rowerowej. Szlak Naftowy
został uhonorowany certyfikatem "Turystyczny produkt roku 2005" nadanym przez Polską
Organizację Turystyczną49;



Szlak Turystyki Konnej „Karpackie Podkowy”;



Szlak Rowerowy „Na styku kultur” – z Jasła prowadzi szlak czerwony do granicy ze Słowacją;



Szlak architektury drewnianej – Trasa nr VIII (jasielsko-dębicko-ropczycka) o długości 136 km.

Na terenie powiatu jasielskiego występuje wiele szlaków pieszych, rowerowych, tras narciarskich,
ścieżek dydaktyczno-edukacyjnych i szlaków tematycznych.

Wszelkie informacje o imprezach, bazie noclegowej i gastronomicznej można uzyskać w siedzibie
jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ulicy Floriańskiej 15.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-15.00 i w czwartki oraz piątki
w godzinach 11.00-17.0050. Informacje turystyczne udzielane są również w Urzędzie Miasta Jasła
i w jasielskim Starostwie Powiatowym.

Istotnym problemem z punktu widzenia turysty jest brak profesjonalnego systemu oznakowania
turystycznego tworzącego System Informacji Miejskiej.

Miasto Jasło posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną
(w szczególności usługi gastronomiczne). Stwarza to realne szanse do rozwoju
regularnych usług turystycznych. Największymi problemami są brak oznakowania
turystycznego oraz niewystarczająca ilość parkingów (w tym system informowania
osób z zewnątrz o miejscach kupna biletów i lokalizacji parkometrów). Znajduje to
odzwierciedlenie w opiniach turystów.

49
50

http://www.kraina-nafty.pl/index.php/szlaki-turystyczne.
http://www.jaslo.pttk.pl/
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Na podstawie badań PARR dokonano dla Miasta Jasła analizy potencjalnej atrakcyjności wybranych
segmentów turystyki. Jednoznacznie pokazują, że najbardziej perspektywicznym dla Jasła obszarem
turystyki jest winiarstwo – opinie tą zgodnie podzielają wszystkie grupy.

Tabela 9.

Ranking pozytywnych skojarzeń Jasła z różnymi formami turystyki.
wskazania POZYTYWNE
(pozycja)
ujęcie "skojarzeniowe"

ujęcie biznesowe

mieszkańcy
Jasła

turyści

przedsiębiorcy
z Jasła

przedsiębiorcy
zewnętrzni

Imprezy masowe
(turystyka rozrywkowa)

8

4

5

7

Jazda konna
(turystyka konna)

9

11

8

11

Obiekty sakralne
(turystyka religijna)

2

1

9

Obiekty kultu
(turystyka pielgrzymkowa)

3

9

9

Spływy kajakowe
(turystyka wodna)

15

15

13

Wędkarstwo
(turystyka wodna)

10

14

12

Ścieżki dydaktyczne
(turystyka edukacyjna)

14

12

6

10

Ścieżki spacerowe/ nordic-walking
(turystyka piesza)

12

5

13

9

Jazda rowerem
(turystyka rowerowa)

7

8

13

5

Tradycyjne rzemiosło
(turystyka specjalistyczna)

13

13

3

-

Unikalna kuchnia regionalna
(turystyka smaku)

11

7

4

4

Winiarstwo
(enoturystyka)

1

2

1

2

Wydarzenia kulturalne
(turystyka kulturalna)

5

10

2

5

Wypoczynek na łonie natury
(turystyka przyrodnicza)

6

6

6

3

Zabytkowe obiekty historyczne
(turystyka historyczna)

4

3

9

8

Segment turystyki

12

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.
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Im mniejsza wartość tym wyższa pozycja (najwięcej pozytywnych wskazań) – miejsca 1, 2 i 3 są
najwyższe (odcienie koloru niebieskiego), a im wyższa wartość tym niższa pozycja (najmniej
pozytywnych wskazań) – najniższe pozycje to 15, 14 i 13 (odcienie koloru czerwonego).

Tabela 10. Ranking negatywnych skojarzeń Jasła z różnymi formami turystyki.
wskazania NEGATYWNE
(pozycja)
ujęcie "skojarzeniowe"

ujęcie biznesowe

mieszkańcy
Jasła

turyści

przedsiębiorcy
z Jasła

przedsiębiorcy
zewnętrzni

Imprezy masowe
(turystyka rozrywkowa)

8

14

12

10

Jazda konna
(turystyka konna)

4

3

8

5

Obiekty sakralne
(turystyka religijna)

14

15

3

Segment turystyki

Obiekty kultu
(turystyka pielgrzymkowa)
Spływy kajakowe
(turystyka wodna)
Wędkarstwo
(turystyka wodna)
Ścieżki dydaktyczne
(turystyka edukacyjna)
Ścieżki spacerowe/ nordic-walking
(turystyka piesza)
Jazda rowerem
(turystyka rowerowa)
Tradycyjne rzemiosło
(turystyka specjalistyczna)
Unikalna kuchnia regionalna
(turystyka smaku)
Winiarstwo
(enoturystyka)
Wydarzenia kulturalne
(turystyka kulturalna)
Wypoczynek na łonie natury
(turystyka przyrodnicza)
Zabytkowe obiekty historyczne
(turystyka historyczna)

1
12

7

2

1

1

5

7

12

11

2

8

6

8

3

11

4

2

5

5

1

4

6

6

13

-

9

4

10

11

13

13

15

9

11

2

14

3

10

8

9

7

15

10

7

6

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.

Im mniejsza wartość tym więcej negatywnych wskazań – miejsca 1, 2 i 3 to najwięcej skojarzeń
negatywnych (odcienie koloru czerwonego), a im wyższa wartość tym mniej wskazań negatywnych –
najniższe miejsca 15, 14 i 13 to najmniej skojarzeń negatywnych z danym segmentem turystyki
(odcienie koloru niebieskiego).
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Jasło jest miastem o istotnym potencjale turystycznym – postrzega go tak 61% turystów
z Podkarpacia, którzy w ostatnich 3 latach odwiedzili go; negatywnego zdania jest tylko 10%. Jeszcze
więcej, bo 66% turystów, chce ponownie odwiedzić Jasło w niedalekiej przyszłości. Jest to niezwykle
istotne, ponieważ oznacza to, że ich oczekiwania związane z wyjazdem do Jasła spełniły się i miasto
oraz jego oferta ich nie rozczarowały. Replikowalność przyjazdów turystycznych jest bardzo istotnym
wskaźnikiem, bowiem ukazuje na ile dane miasto jest w stanie kreować atrakcyjne produkty
turystyczne, modele spędzania wolnego czasu, czy też formy aktywnego wypoczynku. W przypadku
Jasła 54% turystów w ostatnich 3 latach powracało do niego więcej niż 5 razy, a aż 94% 3 razy i więcej.
Blisko 30% turystów odwiedzało Jasło przez ostatnie 3 lata 10-krotnie i więcej.

Wykres 3. Stosunek turystów z Podkarpacia do Jasła jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
10% 0%

pozytywny

neutralny
29%

negatywny
61%

brak zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 400 turystów z Podkarpacia.

Wykres 4. Chęć turystów do ponownego odwiedzenia Jasła w niedalekiej przyszłości.
14%

0%

pozytywny
neutralny

20%

negatywny
66%

brak zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 400 turystów z Podkarpacia.
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Co ciekawe, podkarpaccy turyści dużo pozytywniej niż mieszkańcy odnoszą się do chęci polecenia
znajomym i rodzinie Jasła jako dobrego miejsca do wypoczynku. Prawie 68% turystów deklaruje takie
polecenie Jasła, przy zaledwie 37% mieszkańców, wśród których aż 32% nie uczyniłoby tego.

Wykres 5. Porównanie stosunku mieszańców Jasła i turystów z Podkarpacia do chęci polecenia
wypoczynku znajomym i rodzinie na terenie Miasta Jasła.
pozytywna
0%

mieszkańcy Jasła

10%

20%

neutralna
30%

36,6

turyści

40%

negatywna
50%

60%

brak zdania
70%

24,0

80%

90%

32,1

67,8

100%

7,4

18,3

14,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła i 400 turystów z Podkarpacia.

Z dużo mniejszym entuzjazmem niż turyści do atrakcyjności turystycznej Jasła odnoszą się
przedsiębiorcy z Podkarpacia, Małopolski i Śląska, którzy w szkolnej skali oceniają ją średnio na 2,8,
co należy uznać za słabą ocenę.

Wykres 6. Średnia ocena przedsiębiorców zewnętrznych różnych obszarów atrakcyjności Jasła.
1,0

atrakcyjność turystyczna Miasta Jasła

atrakcyjność do inwestowania w Mieście Jasło

atrakcyjność do prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie Miasta Jasła

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2,8

3,1

2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 300 przedsiębiorców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska.
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Należy zatem zadać zasadnicze pytanie: „czy Jasło posiada wizerunek miasta turystycznego?”
Najbardziej sceptyczni co do tego są sami mieszkańcy Jasła, których 26% odnosi się do tego
negatywnie, przy 24% na „tak”. Nieco optymistyczniej podchodzą do tego faktu jasielscy
przedsiębiorcy, których 35% zgadza się z tą opinią. Największymi entuzjastami wizerunku Jasła jako
miasta turystycznego są turyści z Podkarpacia, których 48% pozytywnie oceniło takie skojarzenie.
Jednak fakt, że w żadnej z grup nie znalazła się odpowiedź, która przekraczałaby 50% odpowiedzi
świadczy o tym, że nie można mówić o silnym wizerunku Jasła w tym względzie.

Wykres 7. Wizerunek Jasła jako miasta turystycznego (porównanie opinii różnych grup).
pozytywnie
0%

mieszkańcy
Jasła
przedsiębiorcy
z Jasła

10%

20%

30%

24,5

40%

neutralnie i brak zdania

50%

25,7

35,0

turyści

przedsiębiorcy
zewnętrzni

negatywnie

38,3

70%

80%

90%

100%

49,9

28,0

48,0

60%

8,0

26,7

37,0

44,0

35,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.

Pomimo, że większa liczba mieszkańców Jasła negatywnie ocenia turystyczny wizerunek Jasła to tylko
37% odnosi się do turystów sceptycznie, przy czym zaledwie 8% negatywnie. Pozytywny stosunek do
turystów ma ponad ¾ mieszkańców.
Turyści z Podkarpacia za najbardziej atrakcyjne w Jaśle uważają obiekty religijne, bazę gastronomiczną,
czystość miasta, a także ofertę handlową jasielskich galerii. Za największą słabość uznają informację
turystyczną, parkingi, ofertę rozrywkową, a także system oznakowania turystycznego.
Z punktu widzenia budowania interesującej oferty turystycznej ważne jest porównanie atrakcyjności
obecnych elementów budujących propozycje dla odwiedzających Jasło, a także dla mieszkańców.
Dokonano zatem zestawienia średniej atrakcyjności głównych atrakcji turystycznych i wydarzeń
wyrażanej przez turystów i jaślan, a także analizy komplementarności oferty kulturalno-rozrywkowej.
Badania wykazały pewne rozbieżności w percepcji mieszkańców i turystów.
Okazało się również, że Jasło nie posiada w obecnej chwili żadnej imprezy, która byłaby powszechnie
znana (ludzie w niej aktywnie uczestniczą) i atrakcyjna. Niemniej jednak, Dni Wina i Dni Jasła –
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oceniane przez turystów i mieszkańców Jasła jako atrakcyjne i średnio znane – przy konsekwentnej
polityce marketingowo-PR-owej mają szansę stać się imprezami masowymi (powszechnie
rozpoznawalnymi) o dużej atrakcyjności.

Wykres 8. Macierz analizy komplementarności oferty kulturalno-rozrywkowej.

ŚREDNIA OCENA ATRAKCYJOŚCI
(W SKALI 1 - 6)

6,00

ATRAKCYJNE
MAŁO ZNANE

ATRAKCYJNE
ŚREDNIO ZNANE

ATRAKCYJNE
ZNANE

ŚREDNIO ATRAKCYJNE
MAŁO ZNANE

ŚREDNIO ATRAKCYJNE
ŚREDNIO ZNANE

ŚREDNIO ATRAKCYJNE
ZNANE

MAŁO ATRAKCYJNE
MAŁO ZNANE

MAŁO ATRAKCYJNE
ŚREDNIO ZNANE

MAŁO ATRAKCYJNE
ZNANE

4,00

2,00

0,00
0,00

33,33
66,67
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

100,00

Źródło: opracowanie własne PARR.

Wykres 9. Analiza komplementarności oferty kulturalno-rozrywkowej w Jaśle (perspektywa
turystów).
Dni Jasła

Dni Kultury
Wyszehradzkiej

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
i Siatkówki Dziewcząt i Chłopców

Międzynarodowe
Dni Wina

Memoriał im. Majora Henryka
Dobrzańskiego HUBALA

ŚREDNIA OCENA ATRAKCYJOŚCI
(W SKALI 1 - 6)

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00

33,33
66,67
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 400 turystów z Podkarpacia.
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Wykres 10. Analiza komplementarności oferty kulturalno-rozrywkowej w Jaśle (perspektywa
mieszkańców).
Dni Jasła

Dni Kultury
Wyszehradzkiej

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
i Siatkówki Dziewcząt i Chłopców

Międzynarodowe
Dni Wina

Memoriał im. Majora Henryka
Dobrzańskiego HUBALA

ŚREDNIA OCENA ATRAKCYJOŚCI
(W SKALI 1 - 6)

6,00

4,00

2,00

0,00
0,00

33,33
66,67
UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 421 mieszkańców Jasła.
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Miasto Jasło zamieszkuje 36 918 osób, co stanowi 1,7% ludności województwa podkarpackiego. Pod
względem ludności Jasło było 781 miastem w Polsce51. Gęstość zaludnienia to 1 011 osób na km2.
Analizując dane odnośnie liczby ludności od 2002 roku można zaobserwować, że liczba ta stale się
zmniejsza.

Wykres 11. Liczba ludności w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Liczba ludności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS).

51

Dane wg BDL GUS na dzień 1 stycznia 2011 roku.
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Liczba ludności miasta zmniejsza się mimo dodatniego przyrost naturalnego.

Wykres 12. Przyrost naturalny w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Przyrost naturalny
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Czynnikiem wpływającym na zmniejszającą się liczbę ludności jest saldo migracji, które przez cały okres
poddany badaniu posiadało ujemny wynik. Negatywne skutki ujemnego salda migracji potęguje
dodatkowo fakt, że największe natężenie tego zjawiska występuje wśród osób najbardziej mobilnych
w wieku 20-34 lata.

Wykres 13. Saldo migracji w Mieście Jaśle w latach 2002-2012.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Ważna dla przyszłej kondycji demograficznej jest struktura wiekowa mieszkańców miasta. W badanym
okresie liczba ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie. Niepokojące jest
natomiast stałe zmniejszanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i stałe zwiększanie się
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2011 liczba osób w wieku poprodukcyjnym
przewyższyła liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. Zjawisko to może mieć bardzo negatywne
skutki w przyszłości.

Wykres 14. Struktura wiekowa ludności w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany
w formie uchwały budżetowej przyjmowanej na podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych. Na jego podstawie gmina może prowadzić swoją gospodarkę
finansową w sposób jawny i samodzielny.
Analizując dochód Miasta Jasła można stwierdzić, iż pomiędzy rokiem 2002 a 2010 został on
podwojony.
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Wykres 15. Wysokość dochodów budżetowych Miasta Jasła w latach 2002-2011.
Dochody budżetowe
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Stały i systematyczny wzrost dochodów wynika ze wzrostu gospodarczego całego kraju, ale przede
wszystkim pojawienia się możliwości finansowania działań ze środków Unii Europejskiej.
Jednym z czynników świadczących o stopniu rozwoju danego obszaru i przyszłych perspektywach jest
wysokość dochodów własnych miasta. W ich skład oprócz podatków lokalnych wchodzą także opłaty.
Jednak zdecydowaną większość udziału stanowi podatek od nieruchomości, szczególnie tych
przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostałe takie jak podatek rolny lub
leśny mają zdecydowanie mniejszy wpływ na wysokość budżetu. W latach 2002-2011 w mieście stale
zwiększała się wysokość zbieranych podatków lokalnych.

Wykres 16. Dochody własne Miasta Jasła w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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W latach 2002-2011 podobnie jak wysokość dochodów zwiększała się również wysokość wydatków
miasta. Mimo okresowego wahania utrzymywał się zazwyczaj w korzystnej relacji do dochodów
budżetowych, nie niosąc zagrożenia nadmiernego zadłużenia budżetu miasta.

Wykres 17. Wydatki budżetu Miasta Jasła w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Wykres 18. Wysokość wydatków inwestycyjnych w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Analiza wydatków miasta pozwala zaobserwować perspektywy rozwojowe miasta. Większy udział
wydatków inwestycyjnych przekłada się na wyższy poziom rozwoju gospodarczego. Poziom wydatków
inwestycyjnych w mieście podlegał okresowym wahaniom, ale trend wysokości wydatków
inwestycyjnych w Mieście Jaśle w latach 2002-2011 był wzrostowy.

Zapewnienie stabilnego wzrostu wydatków inwestycyjnych, będzie jednym z kluczowych
czynników budujących potencjał gospodarczy Jasła w przyszłości.
Równie istotna będzie przemyślana polityka inwestycyjna, która powinna pozostawać
w zbieżności z zaplanowanym kierunkiem rozwoju gospodarczo-społecznego i przyjętą strategią
wizerunkową (marką) Miasta Jasła.

Miasto Jasło przyznaje nowym inwestorom szereg ulg podatkowych, dotacji i dofinansowań.
Na obszarze Jasła funkcjonuje Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN, w obrębie której aktualnie są dostępne obszary inwestycyjne należące do firmy LOTOS
Jasło S.A. (Grupa Lotos S.A.) oraz Grupy Nowy Styl. Władze miasta deklarują pomoc w kontaktach
z Zarządami ww. firm.
Podmioty funkcjonujące w obrębie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego. Pomoc publiczna, udzielana
podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy o wartości
inwestycji powyżej 100 tys. euro w formie zwolnień podatkowych, stanowi pomoc regionalną z tytułu:
kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna wysokość pomocy: 50%
wydatków inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.
Kolejną zachętą inwestycyjną jest możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców stawiających nowe budynki i budowle przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Zwolnienie to uzależnione jest od liczby utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
i przysługuje przez okres od 3 miesięcy, w przypadku utworzenia do 10 miejsc pracy, do 24 miesięcy,
w przypadku utworzenia powyżej 40 miejsc pracy.
Miasto Jasło posiada trzy działki inwestycyjne, których zakup możliwy jest w trybie przetargowym.
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Tabela 11. Działki inwestycyjne w Mieście Jaśle.
L.p.

1.

2.

3.

Działka inwestycyjna

Opis

Teren przemysłowy Warzyce II

Niezabudowana działka o powierzchni 2,9696ha o kształcie
wydłużonego prostokąta. Istnieje możliwość powiększenia do 10 ha –
zakup od przedsiębiorców i właścicieli prywatnych. Możliwość budowy
przyłącz elektryczności, gazu bez ograniczeń. Na terenie działki znajdują
się przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne. Budowa drogi
dojazdowej do terenu zaplanowana do połowy 2014 roku.

Północno-zachodnia
część Miasta
(os. Krajowice)

Dzielnica magazynowoprzemysłowa

Niezabudowana działka o powierzchni 2 ha o kształcie prostokątna
z możliwością powiększenia do 3 ha. Na terenie działki znajdują się
przyłącza elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i
telefoniczne. Dojazd na działkę drogą dojazdową z drogi krajowej nr 73.
Zabudowana (budynki do rozbiórki) działka o powierzchni 1,9667 ha
o kształcie nieregularnego wieloboku. Na terenie działki znajdują się
przyłącza elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Przyłącze gazowe
położone jest stosunkowo niedaleko od działki. Dojazd do działki przez
łącznik lokalny do drogi krajowej nr 28.

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart terenów inwestycyjnych Urzędu Miasta w Jaśle.

Władze samorządowe Miasta deklarują pełne zaangażowanie Urzędu Miasta w Jaśle, dzięki któremu
czas załatwienia niezbędnych formalności, związanych z pozwoleniami na nową inwestycję może
zostać ograniczony do kilku miesięcy52.

W przypadku Miasta Jasła potencjalną chłonność rynku należy rozpatrywać w skali powiatu. Miasto
Jasło jako stolica powiatu jasielskiego w sposób naturalny przyciąga mieszkańców z okolicznych gmin.
Ma to oczywiście związek z systemem komunikacji, w tym transportem publicznym – powoduje to
większą łatwość dotarcia. Naturalnie, w przypadku pewnego segmentu dóbr, do Jasła są w stanie
dotrzeć klienci z bardziej oddalonych miejscowości i miast, ale będą to dobra specjalistyczne – im
większa odległość od Jasła, tym większa specjalizacja dobra/usługi, większa potrzeba kupna danego
produktu lub skorzystania z usługi.

52

http://www.jaslo.pl/Zachety_inwestycyjne.
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Tabela 12. Liczba osób zamieszkujących powiaty regionu podkarpackiego (dane z 2012 roku).
miejsce

powiat

liczba osób

1.

Powiat m. Rzeszów

182 028

2.

Powiat rzeszowski

164 765

3.

Powiat mielecki

136 296

4.

Powiat dębicki

135 239

5.

Powiat jarosławski

122 414

6.

Powiat jasielski

115 661

7.

Powiat krośnieński

111 858

8.

Powiat stalowowolski

109 111

9.

Powiat sanocki

96 325

10.

Powiat łańcucki

79 660

11.

Powiat przeworski

79 304

12.

Powiat przemyski

74 053

13.

Powiat ropczycko-sędziszowski

73 358

14.

Powiat leżajski

70 106

15.

Powiat niżański

67 656

16.

Powiat brzozowski

66 546

17.

Powiat m. Przemyśl

64 276

18.

Powiat kolbuszowski

62 756

19.

Powiat strzyżowski

62 262

20.

Powiat lubaczowski

57 283

21.

Powiat tarnobrzeski

54 034

22.

Powiat m. Tarnobrzeg

48 558

23.

Powiat m. Krosno

47 307

24.

Powiat leski

26 828

25.

Powiat bieszczadzki

22 267

przedział

LEGENDA:

liczba mieszkańców
powyżej 150 tys.
liczba mieszkańców
100-150 tys.
liczba mieszkańców
50-100 tys.
liczba mieszkańców
poniżej 50 tys.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Tabela 13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w podkarpackich powiatach
(dane z: 31.12.2011).
miejsce

Powiat

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto
(ogółem)

przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto w relacji do
średniej krajowej (Polska=100)

zł

%

1.

Powiat m. Rzeszów

3.532,66

97,4

2.

Powiat m. Przemyśl

3.141,56

86,7

3.

Powiat stalowowolski

3.104,36

85,6

4.

Powiat mielecki

3.066,66

84,6

5.

Powiat leżajski

3.034,18

83,7

6.

Powiat tarnobrzeski

3.004,39

82,9

7.

Powiat leski

2.992,87

82,6

8.

Powiat jarosławski

2.971,94

82,0

9.

Powiat jasielski

2.962,03

81,7

10.

Powiat bieszczadzki

2.945,50

81,3

11.

Powiat m. Tarnobrzeg

2.930,04

80,8

12.

Powiat ropczyckosędziszowski

2.895,86

79,9

13.

Powiat dębicki

2.867,63

79,1

14.

Powiat przemyski

2.846,23

78,5

15.

Powiat rzeszowski

2.834,47

78,2

16.

Powiat sanocki

2.819,31

77,8

17.

Powiat brzozowski

2.802,56

77,3

18.

Powiat przeworski

2.787,16

76,9

19.

Powiat lubaczowski

2.753,01

75,9

20.

Powiat łańcucki

2.705,71

74,6

21.

Powiat krośnieński

2.677,64

73,9

22.

Powiat niżański

2.664,35

73,5

23.

Powiat m. Krosno

2.656,48

73,3

24.

Powiat kolbuszowski

2.623,83

72,4

25.

Powiat strzyżowski

2.617,44

72,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Dla potencjalnych inwestorów liczba osób mogąca kupić ich produkty (chłonność) jest niezwykle
istotna, w szczególności dla oferujących dobra masowe. Generalnie pod względem mieszkańców
powiat jasielski plasuje się na 6 miejscu wśród innych podkarpackich powiatów. Ponad 115 tys.
mieszkańców nie stanowi jednak szczególnie atrakcyjnego obszaru z punktu widzenia chłonności
rynku. Średnie wynagrodzenie na obszarze powiatu jasielskiego w 2011 roku wynosiło
81,7% w porównaniu ze średnią krajową (9 miejsce w województwie).

Dostępność komunikacyjna określa możliwość dojazdu do terenu będącego celem podróży, jak
i możliwość poruszania się po nim. Im większa dostępność tym lepsze potencjalne warunki rozwoju
gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Analizując dostępność komunikacyjną należy skupić
się przede wszystkim na transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym.
Dostępność komunikacyjna Jasła została szczegółowo opisana w Części I w punkcie 3.

Liczba osób pracujących w Mieście Jaśle na przestrzeni lat 2002-2011, z wyjątkiem chwilowych wahań,
ulegała wzrostowi. W ciągu tego okresu liczba pracujących zwiększyła się o ponad 8%.

Wykres 19. Liczba osób pracujących w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

strona | 61

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

Wskaźnik bezrobocia mówi dużo o ogólnej kondycji gospodarczej na danym obszarze. Brak dochodów
przekłada się również na życie całych rodzin. W ostatnich latach liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w mieście spadła o ponad 25%.

Wykres 20. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

W latach 2002-2008 udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszył się aż o 6 punktów procentowych, jednak od roku 2009 nabrał tendencji
wzrostowej - do 2011 roku wzrósł do poziomu 12.1%. Generalnie w okresie 2002-2011 udział osób
zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się o nieco
ponad 25%.

Wykres 21. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w Mieście Jaśle w latach 2003-2011.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
18,0

16,2

16,0

15,5
14,0

14,0

12,4

12,0

10,7

10,2

2007

2008

11,9

11,7

12,1

2009

2010

2011

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2003

2004

2005

2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Instytucją odpowiadającą za infrastrukturę gospodarczą w Jaśle jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Do jego zadań należy:



wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej,



pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,



odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,



świadczenie usług transportowo-sprzętowych związanych z utrzymaniem ulic i placów,



świadczenie usług w zakresie realizacji inwestycji i infrastruktury komunalnej53.

Wykres 22. Procent osób korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej
w Mieście Jaśle w latach 2003-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

W 2011 roku do instalacji gazowej podłączonych było 99,2 % mieszańców Miasta Jasła. Do instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej podłączonych jest odpowiednio 85,9% i 87,9%. W okresie 2002-2011
można zaobserwować zwiększającą się liczbę mieszkańców Miasta korzystających z w/w instalacji.
Dostęp mieszkańców Jasła do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej należy ocenić
na wysokim poziomie.
53

http://www.mpgk.jaslo.pl/.
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Jednym z głównych aspektów jakości opieki zdrowotnej, który należy mierzyć jest dostęp pacjentów
do świadczeń. Jest on bardzo istotny zwłaszcza dla najstarszych mieszkańców miasta.

Wykres 23. Podstawowa opieka zdrowotna - porady.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Na terenie Miasta Jasła funkcjonuje Szpital Specjalistyczny, będący publicznym zakładem opieki
zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Jasielski. Szpital zapewnia opiekę zdrowotną
dla około 125 000 ludności z całego powiatu.
Mieszkańcy Miasta Jasła mają zapewniony szeroki dostęp do usług medycznych oferowanych, zarówno
przez zakłady publiczne, jaki i niepubliczne.

Nad bezpieczeństwem na terenie Miasta Jasło czuwa Komenda Powiatowa Policji, w skład której
wchodzą:



Wydział kryminalny



Wydział prewencji



Wydział ruchu drogowego



Wydział do walki z przestępczością gospodarczą
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Referat Patrolowo-Interwencyjny



Zespół ds. wykroczeń



Rewir dzielnicowych



Zespół ds. nieletnich54.

Dodatkowo porządku w Mieście pilnuje powołana w tym celu Straż Miejska.
Filarem sprawnie działającego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Powiatowa Państwowa Straż
Pożarna w Jaśle, której komenda mieści się przy ulicy Mickiewicza 33. Na terenie miasta funkcjonują
również cztery Ochotnicze Straże Pożarne: Jasło-Brzyszczki, Jasło-Hankówka, Jasło-Niegłowice, JasłoŻółków55. Wspomagają one działa PSP, a także zajmują się propagowaniem kultury i działaniami na
rzecz ochrony środowiska.

W Jaśle oprócz urzędów samorządowych znajdują się:



Urząd Skarbowy



Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna



Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska



Sąd Rejonowy



Prokuratura Rejonowa



Komornik sądowy

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Jasła w latach 2002-2011 można
zaobserwować trzy etapy:

54
55



Etap spadku liczby podmiotów – lata 2002-2005,



Etap wahań – lata 2005-2008,



Etap wzrostu – lata 2008-2010.

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-jaslo/struktura/.
bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=Ochotnicza&kryt_miasto=Jas%C5%82o&kryt_woj=.
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Wykres 24. Liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Jaśle w latach 2002-2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.

Analizując podmioty gospodarcze z terenu Miasta Jasła według sekcji PKD 2007 można stwierdzić, że
w 2011 roku zdecydowanie dominowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu
hurtowego i detalicznego, napraw pojazdów oraz przetwórstwa przemysłowego. Pełne zestawienie
obrazuje poniższy wykres:
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Wykres 25. Jednostki wpisane do rejestru REGON wg. PKD 2007 w Mieście Jaśle w 2011 roku.
Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007
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Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

308

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i… 3
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z…

14

Sekcja F - Budownictwo

292

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

1 208

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

185

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

91

Sekcja J - Informacja i komunikacja

79

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

98

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

113

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

375

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

67

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

23

Sekcja P - Edukacja

155

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

249

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

63

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające…
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne

286
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS.
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Ważnymi przedsiębiorstwami z obszaru Miasta Jasła są:



Nowy Styl Group – działa na rynku od 1992 roku i przez ponad 20 lat grupa wyprodukowała
już prawie 60 milionów krzeseł. Swym zasięgiem obejmuje 6 kontynentów i zatrudnia niemal
5.700 osób. Departamenty firmy znajdują się w 12 krajach na całym świecie56. Grupa Nowy Styl
to cztery wiodące marki: Nowy Styl, BN Office Solution, Forum Seating i Baltic Wood oraz
ostatnio włączona w portfolio marka Grammer Office. Na terenie Miasta Jasła działalność
prowadzą Nowy Styl, Baltic Wood i Forum Seating:
» Nowy Styl to najstarsza marka Grupy Nowy Styl – wiodącego producenta mebli w Europie.
Produkty Nowego Stylu trafiają do ponad 60 krajów świata, a dzięki pracy kilku tysięcy
pracowników w halach o powierzchni 210.000 m2 corocznie produkuje się ponad
8.000.000 krzeseł i mebli57.
Nowy Styl to firma, która przez wiele lat była związana z Krosnem, ale w ostatnim czasie
coraz więcej obszarów swojej działalności przenosi do Jasła.

Stwarza to ogromne szanse rozwojowe dla Miasta, a także na kreowanie wizerunku Jasła jako
samorządu sprzyjającemu innowacyjnemu i nowoczesnemu biznesowi.

» Baltic Wood jest jednym z najdynamiczniej
trójwarstwowych podłóg drewnianych na świecie;

rozwijających

się

producentów

» Pod marką Forum Seating wytwarzane są krzesła stadionowe, siedziska audytoryjne, fotele
kinowe, teatralne oraz trybuny teleskopowe58.



Gamrat SA – producent najwyższej jakości materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz
polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz
użyteczności publicznej. W 2011 roku zakończył się okres prywatyzacyjny firmy
i większościowym udziałowcem Spółki Skarbu Państwa Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat
SA Państwa zostały Zakłady „LENTEX” SA z Lublińca – największy producent wykładzin
podłogowych w Polsce59.



Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” SA – jedyny w Polsce producent
wysoko i nisko estryfikowanych pektyn jabłkowych, cytrusowo-jabłkowych i cytrusowych oraz
jeden z większych krajowych producentów zagęszczonych soków owocowych i warzywnych –
koncentratów. W 2011 roku 100% akcji w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego
PEKTOWIN SA nabył od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. NATUREX SA - francuski koncern, który
jest liderem produkcji specjalistycznych składników pochodzenia roślinnego na potrzeby
przemysłu rolno-spożywczego, nutraceutycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego60.

56

http://www.nowystylgroup.pl/pl/nowy_styl_group/o_nas.
http://www.nowystyl.pl/o-nas.
58
www.nowystylgroup.pl.
59
http://www.gamrat.pl/pl/firma/.
60
http://www.pektowin.com.pl/.
57
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Huta Szkła w Jaśle SA – specjalizuje się w produkcji szkła prasowanego technicznego
i gospodarczego oraz płaskiego barwionego w masie wykonywanego ręczną metodą
formowania. Wyroby produkowane przez Hutę Szkła w Jaśle ze względu na szeroki asortyment,
nowoczesne wzornictwo i bogatą kolorystykę znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle
samochodowym, elektrycznym jako elementy wyposażenia gospodarstw domowych,
instytucji, hoteli61.

W Jaśle funkcjonuje podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan
i obejmuje 4 rejony inwestycyjne zlokalizowane w:

 Warzycach (Osiedle Jasło-Brzyszczki) –
39,1691 ha

 Jedliczach – 0,84 ha
 Rymanowie – 7,24 ha.

 Niegłowicach (Osiedle Jasło-Rafineria) –
10,8196 ha

Łączny obszar Podstrefy Jasło to 58,06 ha.
Łączne zatrudnienie w strefie wynosi 1678 osób, a nakłady inwestycyjne, poniesione na rozwój
zakładów produkcyjnych przez przedsiębiorców strefowych, wynoszą 183 mln zł (dane na koniec
roku 2012) 62.

Preferowane sektory przemysłowe w ramach tradycyjnych branż to:





produkcja mebli



przemysł telekomunikacyjny
i informatyczny



produkcja wykorzystująca nowoczesne
technologie.

przemysł chemiczny i maszynowy
produkcja materiałów dla
budownictwa

Ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej posiada 6 przedsiębiorców:







BALTIC WOOD SA – produkcja paneli podłogowych



Lotos Asfalt Sp. z o.o. - producent materiałów hydroizolacyjnych63.

POL–PANEL Sp. z o.o. – produkcja mebli i wyrobów drewnianych
Nowy Styl Sp. z o.o. – produkcja mebli
Rymatex Sp. z o.o. – produkcja siatek do tarcz szlifierskich
Rafineria Nafty Jedlicze SA – rafinowane destylaty petrochemiczne w zakresie benzyny ciężkiej
lub nafty

61

http://www.hs-jaslo.com.pl/pl/o-firmie.html.
http://www.jaslo.pl/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna.
63
http://www.tsse.pl/.
62
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Mapa 11. Lokalizacja Podstrefy Jasło TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Źródło: http://www.jaslo.pl/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna.

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są podstrefy: Tarnobrzeg, Stalowa Wola,
Nowa Dęba, Przemyśl oraz Jasło.

Jasło jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym w regionie. Na jego terenie funkcjonują placówki
oświatowe wszystkich szczebli. Ofertę edukacyjną szkolnictwa wyższego oferują 2 placówki:
Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi istnieje od
2004 roku i w tym czasie ukończyło ją 400 osób. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Zespołu Szkół
nr 4 (dawny Ekonomik). Obecnie w ofercie edukacyjnej ośrodka znajdują się studia licencjackie na
kierunkach Pedagogika i Politologia. W przygotowaniu jest uruchomienie kierunku Filologii.
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi oferuje
kilkanaście kierunków studiów64.
Na terenie Miasta Jasła działalność oświatową na szczeblu szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzi
8 placówek.

64

http://www.ahe.lodz.pl/jaslo.
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Tabela 14. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jaśle.
Szkoły ponadgimnazjalne
1.

I LO w Jaśle im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

2.

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

3.

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

4.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle

5.

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle

6.

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

7.

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle

8.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Powiat Jasielski - Jednostki organizacyjne,
http://www.powiat.jaslo.pl/index.php? option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=131..

Ponadto, na terenie Jasła działają:






Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle65
Społeczne Technikum Uzupełniające STO w Jaśle
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle66
Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jaśle67.

Jasło posiada umiarkowany potencjał gospodarczy.
Największymi wyzwaniami stojącymi przez Miastem są: poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy oraz zatrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych związanych ze
starzeniem się społeczeństwa i ujemnym saldem migracji.
Mieszkańcy Jasła posiadają dobry dostęp do infrastruktury technicznej (gaz, wod-kan)
oraz do opieki zdrowotnej. Silną stroną jest kapitał ludzki związany z edukacją.
Przedsiębiorstwa odznaczają się tradycyjną strukturą – dominujący udział sektora
handlu. Wyzwaniem dla władz będzie kreowanie takiego klimatu inwestycyjnego –
w szczególności w podstrefie Jasło TSSE – który przyciągnie innowacyjne i nowoczesne
przedsiębiorstwa. Istotne ku temu będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej Jasła
– bliskość autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. Jasło pozostanie jednak miastem
mikroi małej przedsiębiorczości, bowiem nie posiada potencjału dla rozwoju kilkunastu
dużych firm (głównie ze względu na ograniczoną chłonność rynku).

65

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle, http://www.stojaslo.pl.
BIP Województwo Podkarpackie, http://msp-jaslo.bip.podkarpackie.pl.
67
Prywatna Szkoła Muzyczna Jasło, http://www.prsm.edu.pl.
66
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Jasielscy przedsiębiorcy negatywnie oceniają atrakcyjność gospodarczą Jasła – 40% uważa, że Jasło
nie jest atrakcyjnym miejscem pod względem gospodarczym, a aż 51%, że warunki do prowadzenia
firmy na terenie Miasta są niesprzyjające. Krytycznie został również oceniony kierunek miejskich
inwestycji i wsparcie ze strony lokalnych władz. Mimo tego, jasielski biznes uważa, że Jasło to dobre
miejsce do życia (43%), a 31% przedsiębiorców jest zadowolonych, że prowadzi w Jaśle firmę (przy
21% negatywnych wskazań).
Krytyczne opinie o atrakcyjności gospodarczej Jasła podzielają przedsiębiorcy zewnętrzni – średnio
ocenili ją w szkolnej skali na 2,9, a atrakcyjność inwestycyjną na 3,1. Są to więc niskie noty, które
potwierdzają niekorzystny biznesowy wizerunek Jasła.

Wykres 26. Stosunek jasielskich przedsiębiorców do warunków prowadzenia firmy na terenie
Jasła.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 100 przedsiębiorców z Jasła.
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Wykres 27. Ocena atrakcyjności biznesowej Jasła przez przedsiębiorców zewnętrznych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 300 przedsiębiorców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska.

Różne grupy respondentów poproszono o spontaniczne („z głowy”) wymienienie atutów i słabości
gospodarczych Jasła. Określenie gospodarczych plusów Jasła okazało się dużą trudnością. Jeżeli padały
odpowiedzi to najczęściej, że „nie ma takiego”. Wśród bardziej konstruktywnych odpowiedzi należy
odnotować jedynie handel oraz atrakcyjne położenie miasta, bliskość granic – uzyskały one jako
jedyne więcej niż 5% wskazań. Zdecydowanie dominującą słabością gospodarczą Jasła – wymienianą
zgodnie przez wszystkie grupy – jest bezrobocie, bieda i niewielka ilość zakładów pracy.
Zdaniem zewnętrznego biznesu działania władz samorządowych Jasła nie przynoszą efektów
w zakresie przyciągania nowych inwestorów. Działania te pozytywnie ocenia tylko
7% przedsiębiorców zewnętrznych, natomiast negatywnie 48%. Zaledwie niecałe 5% wyraża
potencjalne zainteresowanie podjęciem działań inwestycyjnych w Jaśle w najbliższych 3 latach,
a 80% odnosi się do tego sceptycznie, przy czym 41% stanowczo.

Wykres 28. Czy prowadzone przez władze samorządowe Miasta Jasła działania zachęcają
i przyciągają inwestorów (opinie przedsiębiorców zewnętrznych)?
1%

Zdecydowanie tak

6%
23%

Raczej tak
22%

Średnio (ani tak, ani nie)
Raczej nie
Zdecydowanie nie

19%

29%

Nie wiem / Nie mam
zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 300 przedsiębiorców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska.
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W celu określenia jaki faktyczny wizerunek posiada Miasto Jasło wśród mieszkańców, turystów
z Podkarpacia, przedsiębiorców z Jasła oraz przedsiębiorców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska
zapytano ich o pierwsze skojarzenie przychodzące im spontanicznie do głowy na myśl o Mieście Jaśle.
Badania wskazały, że w zależności od badanej grupy Jasło budzi odmienne emocje, a skojarzenia
z Miastem znacząco różnią się wśród poszczególnych odbiorców (te czynniki omawiane są
w następnej części tego rozdziału). Najbardziej pozytywne skojarzenia Miasto budzi wśród turystów,
a negatywne wśród rodzimych przedsiębiorców.

Wykres 29. Porównanie emocjonalnego nasycenia skojarzeń, które budzi Jasło wśród różnych
grup odbiorców.
pozytywne
0%

10%

turyści

neutralne
20%

30%

negatywne
40%

37,3

mieszkańcy Jasła

24,5

przedsiębiorcy z Jasła

13,0

przedsiębiorcy zewnętrzni

12,0

11,8

18,05

1,0

60%

70%

80%

100%

37,29

46,0

29,3

90%

50,0

20,19

12,0

11,7

50%

Nie wiem / Nie mam zdania

29,0

47,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.
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Mieszkańcy Jasła mają ogromną trudność ze wskazaniem symbolu, miejsca, wydarzenia
historycznego, imprezy, postaci lub osoby, które kojarzą się z Miastem Jasłem lub są dla niego
charakterystyczne. W szczególności niewiedza przejawia się w obszarze symbolu i wydarzenia
historycznego. W przypadku tej drugiej kategorii jest to o tyle zaskakujące, że w innych pytaniach
często mieszkańcy wykazywali się wiedzą na temat zniszczenia Jasła podczas II Wojny Światowej
i odbudowania Miasta z ruin. W przypadku pozostałych kategorii wiedza była nieco większa, ale nie
przekroczyła 20%.

Analiza wykazała, że tylko następujące elementy są zakorzenione w świadomości mieszkańców
Jasła, jako charakterystyczne dla Miasta – imprezy: Dni Wina i Dni Jasła; postać lub osoba:
Henryk "Hubal" Dobrzański i Ignacy Łukasiewicz; przedsiębiorstwo: Gamrat i Pektowin.

Aby sprawdzić, czy Jasło posiada w chwili obecnej (maj 2013 roku) jakikolwiek konkrety i spójny
wizerunek zapytano wszystkie badane grupy czy zgadzają się z następującymi określeniami
dotyczącymi Miasta Jasła:



Miasto biznesu / inwestycji



Miasto drobnej przedsiębiorczości



Miasto dynamicznie rozwijające się



Miasto handlowe



Miasto nauki i edukacji



Miasto nowoczesne



Miasto otwarte na ludzi



Miasto rodzinne



Miasto rozrywek



Miasto spokojne



Miasto sportu i rekreacji



Miasto turystyczne



Miasto wydarzeń kulturalnych



Miasto zabytków



Miasto Feniksa (odrodzone z popiołów).
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Tabela 15. Ranking pozytywnych skojarzeń z różnymi określeniami wizerunku Jasła.
wskazania POZYTYWNE
Czy Jasło to…?

mieszkańcy
Jasła

przedsiębiorcy
z Jasła

turyści

przedsiębiorcy
zewnętrzni

Miasto biznesu / inwestycji

15

15

15

15

Miasto drobnej przedsiębiorczości

6

6

4

4

Miasto dynamicznie rozwijające się

11

14

6

14

Miasto handlowe

9

9

2

5

Miasto nauki i edukacji

8

7

9

11

Miasto nowoczesne

10

13

11

13

Miasto otwarte na ludzi

3

2

1

2

Miasto rodzinne

1

1

5

1

Miasto rozrywek

13

10

13

10

Miasto spokojne

2

3

3

3

Miasto sportu i rekreacji

14

12

12

9

Miasto turystyczne

12

11

7

12

Miasto wydarzeń kulturalnych

7

5

14

6

Miasto zabytków

5

7

10

8

Miasto Feniksa (odrodzone z popiołów)

4

4

8

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.

Im mniejsza wartość tym wyższa pozycja (najwięcej pozytywnych wskazań) – miejsca 1, 2 i 3 są
najwyższe (odcienie koloru niebieskiego), a im wyższa wartość tym niższa pozycja (najmniej
pozytywnych wskazań) – najniższe pozycje to 15, 14 i 13 (odcienie koloru czerwonego).
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Tabela 16. Ranking negatywnych skojarzeń z różnymi określeniami wizerunku Jasła.
wskazania NEGATYWNE
Czy Jasło to…?

mieszkańcy
Jasła

przedsiębiorcy
z Jasła

turyści

przedsiębiorcy
zewnętrzni

Miasto biznesu / inwestycji

1

1

1

2

Miasto drobnej przedsiębiorczości

6

4

4

5

Miasto dynamicznie rozwijające się

2

2

5

1

Miasto handlowe

7

8

7

11

Miasto nauki i edukacji

11

7

7

8

Miasto nowoczesne

3

3

2

3

Miasto otwarte na ludzi

14

8

11

9

Miasto rodzinne

15

14

11

15

Miasto rozrywek

4

8

6

6

Miasto spokojne

13

13

11

14

Miasto sportu i rekreacji

8

5

11

7

Miasto turystyczne

5

5

368

4

Miasto wydarzeń kulturalnych

9

8

11

10

Miasto zabytków

12

12

7

12

Miasto Feniksa (odrodzone z popiołów)

10

14

7

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.

Im mniejsza wartość tym więcej negatywnych wskazań – miejsca 1, 2 i 3 to najwięcej skojarzeń negatywnych
(odcienie koloru czerwonego), a im wyższa wartość tym mniej wskazań negatywnych – najniższe
miejsca 15, 14 i 13 to najmniej skojarzeń negatywnych z danym wizerunkiem (odcienie koloru niebieskiego).

Analiza wskazuje spójnie, że Jasło posiada wizerunek miasta rodzinnego, spokojnego
i otwartego na ludzi.
Nie jest natomiast w świadomości ludzi Miastem biznesu i inwestycji, dynamicznie rozwijającym
się i nowoczesnym.

68

W przypadku turystów wprawdzie na 3 miejscu we wskazaniach negatywnych znajduje się „miasto
turystyczne”, ale warto zauważyć, że odpowiedziało tak zaledwie 8% badanych, a ani jedna osoba, nie udzieliła
odpowiedzi „zdecydowanie nie”.
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Każde miasto posiada zespół cech (emocji), które stanowią o jego atrakcyjności. W praktyce okazuje
się jednak, że nie ilość cech, ale siła atrakcyjności głównej cechy i jej rozpoznawalność (przede
wszystkim spontaniczne – nie sugerowane – skojarzenie) decyduje o tym, czy inwestor podejmie
decyzję aby ulokować swój kapitał w danym mieście, czy turysta będzie zainteresowany odwiedzeniem
za własne pieniądze danego miejsca lub czy ktoś postanowi się przeprowadzić i stać się jego
mieszkańcem.
Badanie spontanicznych skojarzeń jakie wiążą się z daną jednostką samorządu terytorialnego jest
w stanie ukazać czy posiada ona „zakorzenione” w umysłach danej grupy społecznej / odbiorców
cechy: emocje, wartości, wyobrażenia. Im mniejsza liczba skojarzeń tym większa spójność
wizerunkowa, jednakże im większa liczba wskazań konkretnego (tego samego) skojarzenia tym
również spójność wzrasta.

Tabela 17. Najczęściej pojawiające się emocje, które budzi Miasto Jasło – z podziałem na
pozytywne i negatywne.
emocje pozytywne







fajne miasto
dobre miasto
ładne, piękne miasto
coraz ładniejsze, pięknieje
miasto rodzinne

emocje negatywne







bezrobocie
bieda
zaniedbane, brudne
wyludnia się, umiera
miasto emerytów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI

43% spośród wszystkich przebadanych osób (n=1221) nie potrafi wskazać żadnego spontanicznego
skojarzenia z Jasłem. Wśród osób, którym Jasło „z czymś się kojarzy” przewagę mają skojarzenia
pozytywne – 25%, ale to tylko o 7 pkt. proc. więcej niż emocji negatywnych, które wskazało
18% badanych osób (w szczególności byli to przedsiębiorcy).
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Wykres 30. Sumaryczne zestawienie skojarzeń, które budzi Jasło u wszystkich badanych osób
(n=1221).

25%

pozytywne
43%

neutralne

14%

18%

negatywne

Nie wiem /
Nie mam zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.

Miasto Jasło nie ma w chwili obecnej spójnego wizerunku. Można jednak zauważyć, że istnieje
pewna grupa emocji, które pojawiają się ze zwiększoną częstotliwością. Ze względu na fakt,
iż Jasło dysponuje zasobami w wymiarze emocjonalnym skojarzeń to wizerunek
nie powinien być kształtowany od podstaw, lecz w oparciu o obecne uwarunkowania.
Problemem jest jednak to, że artykułowane skojarzenia często mają charakter przeciwstawny
(antonimy), co znacząco utrudnia kreowanie wizerunku. To czy budowa marki Jasła powinna
opierać się na wzmacnianiu cech pozytywnych, czy eliminacji słabości określi analiza
SWOT/TOWS przeprowadzona w dalszej części Strategii.
Jasło budzi również odmienne uczucia wśród różnych grup – od bardzo pozytywnych
wśród turystów, do negatywnych u przedsiębiorców (w szczególności jasielskich). Stanowi to
istotne wyzwanie z punktu widzenia targetu nowego wizerunku Jasła.
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W przypadku oceny działań promocyjnych przez mieszkańców Jasła i przedsiębiorców działających na
terenie Miasta można zaobserwować powtarzającą się prawidłowość: biznes (przedsiębiorcy oceniali
promocję gospodarczą) jest bardziej krytyczny niż mieszkańcy. 27% przedsiębiorców negatywnie
ocenia dotychczasowe działania promocyjne władz, przy 16% pozytywnych (przy czym ani jedna
osoba nie odpowiedziała „zdecydowanie tak”). Wśród mieszkańców 31% przychylnie patrzy na
promocję, a 11,5% negatywnie. Najwięcej osób w obu grupach wypowiedziało się o dotychczasowej
promocji jako o „średniej” (ani dobrze, ani źle).
Pomimo wielu ciekawych inicjatyw władz Miasta w zakresie promocji gospodarczej przedsiębiorcy
mają o nich niewielką wiedzę. Tylko w przypadku prezentacji przedsiębiorców podczas VII Dni Wina
rozpoznawalność przekroczyła 30%.

Należy poprawić kanały komunikacji z przedsiębiorcami, co z pewnością wpłynie na poprawę
wizerunku gospodarczego Miasta i poprawę wizerunku Jasła w oczach biznesu.

Wykres 31. Ocena dotychczasowych działań promocyjnych.
Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio (ani dobrze, ani źle)

Źle

Bardzo źle

Nie wiem / nie mam zdania

0%

10%

mieszkańcy 3,1

przedsiębiorcy
z Jasła

20%

30%

40%

28,0

16,0

50%

60%

70%

35,9

39,0

6,7

18,0

80%

4,8

9,0

90%

100%

21,6

18,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła i 100 jasielskich
przedsiębiorców.
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Zdecydowanie głównym źródłem informacji, z którego korzystali turyści odwiedzający Jasło jest opinia
przyjaciół, rodziny i znajomych. Ważnymi kanałami komunikacji dla turystów są także internet
i outdoor.

Wykres 32. Informacje z jakich źródeł skłoniły turystów do odwiedzenia Miasta Jasła.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 400 turystów z Podkarpacia.

Zdecydowana większość przedsiębiorców z Podkarpacia, Małopolski i Śląska (61%) w ostatnim roku
nie zetknęła się z żadną biznesową opinią na temat Jasła. Wśród 27%, którzy mieli z nią styczność
aż 65% stanowiły opinie negatywne. Poprawa tej niekorzystnej sytuacji jest dużym wyzwaniem
promocyjnym. Materiały promocyjne dla zewnętrznego biznesu są jeszcze bardziej anonimowe –
tylko 6% przedsiębiorców miało z nimi styczność w ostatnich 12 miesiącach. Pozytywne jest jednak to,
że ani jedna osoba, do której dotarł materiał promocyjny nie oceniła go negatywnie.

Analizując wydatki budżetowe Miasta Jasła na działania promocyjne w ostatnich 5 latach można
zaobserwować niewielką tendencję spadkową. Największą kwotę władze Miasta przeznaczyły na
marketing w 2008 roku nieco ponad 980 tys. Pozytywne jest to, że w analizowanym okresie udział
promocji w dochodach własnych stale przekraczał 1%.
Najwięcej środków z budżetu Miasta Jasła w zakresie promocji przeznaczanych było na:



organizację oraz współorganizację imprez promujących Jasło,



promocję Miasta w mediach,



projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych.
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Aby efektywnie i efektownie wdrażać nowy wizerunek konieczne będzie zwiększenie wydatków
na promocję co najmniej do poziomu 1% wydatków Miasta – w chwili obecnej średnia z lat
2008-2012 wynosi 0,73% lub do poziomu 1,75% dochodów własnych – średnia z lat 2008-2012
to 1,28%.

Wykres 33. Wydatki na działania promocyjne Miasta Jasła w latach 2008-2012.
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trend wydatków na promocję

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle.

Tabela 18. Udział wydatków na promocję w dochodach własnych i wydatkach budżetu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jaśle i BDL GUS.
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Na podstawie analizy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta – kluczowego dokumentu
stanowiącego podstawę do formalno-prawnego działania Urzędu, należy stwierdzić, że za działania
związane z wdrażaniem przyszłej marki będą odpowiadały Kancelaria Burmistrza Miasta (podległa
Sekretarzowi Miasta), Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (podległy Burmistrzowi Miasta) oraz
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (podległy II-mu Zastępcy Burmistrza Miasta – Pion
Infrastruktury Społecznej)

Wybrane zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle najistotniejsze z punktu widzenia
kreacji przyszłej marki Miasta Jasła69:
II. 1. Kancelaria Burmistrza Miasta
Do zakresu działania Kancelarii Burmistrza Miasta należą sprawy związane z funkcjonowaniem
gabinetów Burmistrza i Wiceburmistrzów, przygotowywania udziału w oficjalnych spotkaniach
i uroczystościach państwowych, miejskich. Prowadzenie polityki informacyjnej oraz promocja
i kreowanie wizerunku Burmistrza i Miasta, a w szczególności:
1.

Informowanie mediów o pracy Burmistrza Miasta i Wiceburmistrzów, w tym przygotowywanie
do publikacji informacji okolicznościowych.

2.

Koordynowanie kontaktów z prasą i mediami, w tym przygotowywanie materiałów źródłowych
do wystąpień Burmistrza oraz innych upoważnionych pracowników Urzędu w mediach.

3.

Przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych.

4.

Monitorowanie i zapoznawanie się z treścią publikacji prasowych dotyczących
działalności samorządu miasta oraz informowanie Burmistrza i właściwych komórek
organizacyjnych o ważniejszych publikacjach na ten temat.

5.

Gromadzenie dokumentacji dotyczącej miasta z materiałów prasowych.

6.

Opracowywanie oraz współpraca przy przygotowywaniu książek, publikacji, folderów, filmów,
spotów reklamowych, map i innych materiałów promujących Miasto.

7.

Przygotowywanie materiałów filmowych dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych
miasta.

8.

Współpraca z mediami (prasa, radio, telewizja, internet) w zakresie szeroko pojętej promocji
miasta oraz obsługa kontaktów krajowych i zagranicznych Burmistrza i innych upoważnionych
pracowników Urzędu.

69

Zarządzenie Nr 111/66/2013 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle, www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/
gminy/um_jaslo/Zarzadzenia/2013/066.pdf.
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V. 1. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Do zakresu działania Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta należą sprawy planów strategicznych,
rozwoju gospodarczego, wspierania planów inwestycyjnych na terenie Miasta, koordynacji
współpracy gospodarczej Miasta w kraju i poza jego granicami, a w szczególności:
1.

Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów rozwoju gospodarczego Miasta.

2.

Współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta.

3.

Sporządzanie sprawozdań z wykonania programów rozwoju gospodarczego Miasta
i przedkładanie ich Burmistrzowi.

4.

Przygotowywanie programów i analiz techniczno-ekonomicznych związanych z rozwojem
Miasta.

5.

Promowanie przedsięwzięć gospodarczych na terenie Miasta i poza jego granicami.

6.

Promowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych.

7.

Opracowywanie ofert inwestycyjnych rozwoju Miasta i poszukiwanie inwestorów dla miejskich
inwestycji.

8.

Prowadzenie Centrum Wspierania Inwestycji.

9.

Wykonywanie wszelkich prac związanych z nawiązywaniem oraz utrzymaniem kontaktów
partnerskich Jasła z miastami zagranicznymi.

10. Współorganizacja targów na terenie miasta oraz przygotowywanie prezentacji Jasła na targach
oraz sympozjach.

II. 2. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Do zakresu działania Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należą sprawy kultury, organizacji
cyklicznych i jednorazowych miejskich imprez kulturalnych, współpracy z instytucjami kultury
i środowiskami twórczymi, a także sprawy sportu i kultury fizycznej, promocji aktywnego trybu życia
i rozwoju turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
merytorycznych zadań Wydziału.
Wydział sprawuje nadzór nad Jasielskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym, Miejską Biblioteką
Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jaśle oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Jaśle.
Zadania wydziału obejmują w szczególności:
1. Realizowanie zadań związanych z upowszechnieniem kultury.
2. Współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury z instytucjami kultury, organizacjami
i stowarzyszeniami.
3. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad Jasielskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym,
Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
4. Przygotowywanie i realizowanie uchwał i zarządzeń w zakresie spraw związanych z kulturą,
sportem i turystyką.
5. Realizowanie zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji.
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Herb Miasta Jasła pochodzi z czasów panowania dynastii Jagiellonów, a łączy się z osobą
Jana I Olbrachta.
Najbardziej prawdopodobną interpretację symboliki herbowej, wydaje się opis - na czerwonej tarczy
monogram królewski JAR (Joannes Albertus Rex), a na nim korona królewska w formie gotyckiej. Taką
też opinię przedstawił w swojej książce "Pieczęć i herb Miasta Jasła" z 1964 roku Włodzimierz Budka –
historyk, archiwista i bibliofil70.

Zdjęcie 4. Herb Miasta Jasła.

Źródło: http://www.jaslo4u.pl/static/news/2010/08/herb/herb.jpg.

Flaga Jasła została wprowadzona 22 kwietnia 2005 roku, decyzją Rady Miasta Jasła. Wykonano ją
w roku jubileuszu 640-lecia nadania praw miejskich Jasłu.
Flaga to prostokąt o proporcjach boków 5:8. 3/4 górnej części płata jest w kolorze czerwonym,
pozostała (dolna) część 1/4 w kolorze żółtym. Pośrodku górnej części płata znajduje się znak herbowy
Miasta Jasła - ukoronowany monogram JAR w kolorze żółtym, bez tarczy, o wysokości równej 2/5
wysokości płata71.
70

Herb Jasła – Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Jas%C5%82a.
Uchwała nr XXXVIII/282/2005 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady
Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Jasła,
71
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Zdjęcie 5. Flaga Miasta Jasła.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Jas%C5%82o_flag.svg.

Hejnał Miast Jasła został wprowadzony 22 kwietnia 2005 roku, decyzją Rady Miasta Jasła. Powstał na
motywach melodii ludowej „A w tym jasielskim mieście”.

Św. Antoni został ogłoszony Patronem Jasła 20 listopada 1997 roku przez Biskupa Rzeszowskiego
Kazimierza Górnego.
Pomnik św. Antoniego Padewskiego - Patrona Miasta Jasła ulokowany jest przy ulicy Mickiewicza
pośród drzew i kwiatów skweru tegoż świętego. Obecnie Sanktuarium św. Antoniego z Padwy znajduje
się w Kościele Franciszkanów przy ulicy Szopena niedaleko Parku Miejskiego. Rokrocznie cudowna
figura świętego przenoszona jest w uroczystej procesji liturgicznej ulicami miasta w kierunku Rynku w
dzień św. Antoniego w czerwcu. Tego Dnia na jasielskim Rynku rozdawane są tzw. chlebki św.
Antoniego i odbywają się huczne koncerty72.
Cudowna figura św. Antoniego Jasielskiego stanowi najcenniejszy skarb Sanktuarium. Podczas spalenia
Jasła w 1944 roku w zgliszczach kościoła oo. Franciszkanów figura świętego zachowała się bez żadnych
uszkodzeń, co mieszkańcy miasta uznają za cudowny przypadek. Statuę wykonał w 1904 roku lwowski
artysta Antoni Popiel. Figura jest rzeźbiona w drewnie73.
Antoni z Padwy, Antoni Padewski był włoskim teologiem, franciszkaninem, pochodzenia
portugalskiego, świętym Kościoła katolickiego i doktorem Kościoła. Był jednym z najbardziej cenionych
www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/gminy/um_jaslo/statut_dokumenty/statut_miasta/zal_nr_3_i_4_do_uch
wly.pdf.
72
Św. Antoni Padewski - patron miasta, www.polskaniezwykla.pl/web/place/2293,jaslo-sw--antoni-padewski--patron-miasta-.html.
73
http://sanktuariapolskie.info/diecezje/37/rzeszowska/sanktuaria/138/sanktuarium-witego-antoniego.
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kaznodziei XIII w.; elokwentny, ze świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem. W ikonografii
św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus.
Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł i ryba74.

Zdjęcie 6. Pomnik Św. Antoniego w Mieście Jaśle.

Źródło: http://www.jaslo.pl/Patron_Jasla/Patron_Miasta_Jaslo.

Jasło to miasto przyjazne inwestorom, mieszkańcom i środowisku. Władze miejskie starają się sprostać
oczekiwaniom, jakie stawiane są przed nowoczesnym samorządem. Angażują się we współpracę
zagraniczną. Dbają także o dobry kontakt z inwestorami i stały rozwój przedsiębiorczości na terenie
Jasła. Wysiłki na tym polu są doceniane, czego dowodem są uzyskane wyróżnienia i certyfikaty.

1. Tytuł „Gmina Fair Play 2006”.
2. Tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2011” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju” Edycja Regionalna 2011 – Województwo Podkarpackie.

3. Dyplom w II Edycji Konkursu „Zdrowa Gmina”.
4. Certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.
5. Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” w województwie
podkarpackim.

74

Antoni Padewski - Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Padewski.
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6. Tytuł Laureata Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii Najlepsza Gmina
Miejska.

7. IX Miejsce w Złotej 100 Gmin Podkarpacia – Rankingu Aktywności Gospodarczej.
8. Tytuł Laureata Konkursu „Paszport Europejczyka” organizowanego w ramach projektu „Moja
Gmina: Europa”.

9. Nagroda w konkursie „Lider Zielonej Energii” w ramach projektu „Nasza Gmina Chroni
Klimat”.

10. Wyróżnienie „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną
oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

11. Nagroda Złota@2010 „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji”.
12. Zaświadczenie o uczestnictwie w Programie „Budujemy Sportową Polskę” oraz o członkostwie
w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej.

13. Ogólnopolska akcja „Cała polska czyta dzieciom” organizowana przez Fundację ABCXXI –
wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle za działalność Klubu Czytających Rodzin
MBP.

14. Ogólnopolska akcja „Cała polska czyta dzieciom” organizowana przez Fundację ABCXXI –
Superstatuetka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle za najlepiej przeprowadzoną
kampanię społeczną w roku szkolnym 2010/2011.

15. Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Promocji Czytania” w 2011 roku organizowany przez Polską Izbę
Książki – Wyróżnienie specjalne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle75.

Zdjęcie 7. Tytuł Gminy Fair Play 2006 przyznany Miastu Jasłu.

Źródło: http://www.jaslo.pl/portal_1/pl/Fair_play.
75

Poniższa lista została opracowana na podstawie informacji z Urzędu Miasta w Jaśle.

strona | 88

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

Kolorystyka strony internetowej Jasła nawiązuje do kolorów herbu – dominuje ciemna czerwień raz
kolor złoto-żółty. Na top-banerze widoczny Jest złoto-żółty napis „Jasło” z hasłem „Moje miasto, nasz
wspólny dom”. Obok widnieje figurka Św. Antoniego z napisem na wstędze „Patron Miasta”.

Zdjęcie 8. Strona internetowa Miasta Jasła.

Źródło: www.jaslo.pl.

Zdjęcie 9. Główny element top-banera strony www Jasła.

Źródło: www.jaslo.pl.

Strona www Miasta jest czytelna i przejrzysta. Prezentowana grafika i rozwiązania nie bazują
jednak na żadnym konkretnym wizerunku – nawiązują jedynie do kolorów herbu. Strona pełni
funkcję przede wszystkim informacyjną, a nie marketingową. 31% turystów uważa, że
rozbudowa strony internetowej Miasta podniosłaby jego atrakcyjność turystyczną. Kreując
nowy wizerunek witryna internetowa powinna być integralnie związana z nowym Systemem
Identyfikacji Wizualnej – wpłynie to na poprawę rozpoznawalności Miasta oraz integrację
i spójność komunikatów.
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Na stronie internetowej http://www.jaslo.pl/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_burmistrza_i_urzedu
istnieje możliwość pobrania sprawozdań z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta w Jaśle. Są
sukcesywnie prezentowane od stycznia 2012 roku.
Wszystkie prezentacje mają jednakowy layout – czarne tło przechodzące w ciemny niebieski (gradient).
W lewym górnym rogu znajduje się herb Miasta, a w prawym zdjęcie z figurką Św. Antoniego – Patrona
Miasta. Litery mają kolor żółty. Brak jest charakterystycznej dla strony internetowej ciemnej czerwieni.

Zdjęcie 10. Layout sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie
międzysesyjnym.

Źródło: http://www.jaslo.pl/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_burmistrza_i_urzedu/25.02.-04.03.2013.

Generalnie pomiędzy miejską stroną internetową a szablonem prezentacji trudno wskazać
spójność. Inna kolorystyka, layout, brak zbieżności czcionek. Jedynymi wspólnymi elementami
są herb i figurka Św. Antoniego.
Aby przekazy kierowane z Miasta Jasła do odbiorców były skuteczne (w kontekście
wizerunkowym i kreacji marki) należy zadbać o ich spójność i konsekwentnie stosować jednolite
rozwiązania.
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Metodologia badania potencjału jakości życia stanowi autorski narzędzie opracowane przez
ekspertów PARR. Opiera się na zestawieniu ściśle dobranych aktualnych76 wskaźników statystycznych
pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki temu, że wszystkie
dane mają to samo wiarygodne i rzetelne źródło możliwe jest ich porównywanie i analizowanie.
Wskaźniki zostały zestawione w 6 kategoriach i po stosownym przeliczeniu określają potencjał jakości
życia w danej JST.
W analizie wykorzystano 74 wyselekcjonowane wskaźniki statystyczne podzielone na 6 kategorii:

1. demografia
2. rynek pracy
3. infrastruktura techniczna
4. infrastruktura społeczna i kulturalna
5. wykształcenie i szkolnictwo
6. gospodarka.
Wskaźnikom przypisano określone wartości statystyczne pochodzące z BDL GUS, a następnie w ramach
każdego wskaźnika wyliczono pozycję, którą dane miasto zajmuje na tle innych. Suma pozycji miasta
w ramach każdej z kategorii tworzy sumę rang. Suma wszystkich rang – dla 74 wskaźników – tworzy
ujęcie SUMARYCZNE i wskazuje na ogólny potencjał jakości życia, czyli ukazuje klimat społeczny
związany z jakością życia na danym terenie (im mniejsza suma wszystkich rang tym wyższa pozycja
miasta).
76

W metodologii zastosowano dane pochodzące z 31.12.2011 roku, natomiast w przypadku 6 wskaźników, ze
względu na brak dostępności danych z 31.12.2011 r., wykorzystano starsze, tj.:
 rynek pracy:
5. % ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 2002 r. (Narodowy Spis Powszechny)
 infrastruktura społeczna i kulturalna:
7. liczba mieszkań na 1 mieszkańca – 31.12.2010 r.
8. powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę – 31.12.2010 r.
15. kluby sportowe na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 31.12.2010 r.
 poziom wykształcenia i szkolnictwo:
1. % ludności z wykształceniem wyższym – 2002 r. (Narodowy Spis Powszechny)
4. % ludności z wykształceniem podstawowym ukończonym, podstawowym niekończonym i bez
wykształcenia – 2002 r. (Narodowy Spis Powszechny).
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Jednocześnie w ramach 6 zdefiniowanych kategorii zostało wyliczone miejsce (pozycja), które miasto
zajmuje na tle pozostałych. Następnie dokonano zsumowania 6 pozycji miasta z każdej kategorii. Suma
wszystkich 6 pozycji analizowanej JST w ramach każdej z kategorii tworzy podejście SYNTETYCZNE
i wskazuje na rzeczywisty potencjał jakości życia w danym mieście w porównaniu z innymi (im
mniejsza suma wszystkich pozycji tym wyższa pozycja miasta).
Opracowane zostały dwa rankingi miast:
1. ranking miast powiatowych województwa podkarpackiego
2. ranking miast konkurencyjnych wobec Miasta Jasła.
Pierwszy wskazuje pozycję Miasta Jasła na tle pozostałych 20 miast powiatowych województwa
podkarpackiego, drugi z kolei dotyczy 6 miast konkurencyjnych77. W analizie miast powiatowych
województwa podkarpackiego pozycja każdego z miast zawierała się w przedziale od „1” do „21”, a dla
miast konkurencyjnych w przedziale od „1” do „6” – odpowiadała więc ilości miast uwzględnionych
w porównaniu.
W Strategii przedstawiono jedynie wnioski i konkluzje z analiz. Szczegółowy sposób prezentacji
wszystkich wskaźników i pozycji Jasła na tle innych miast zawiera Raport Otwarcia Marki.

W sumarycznym potencjale Miasto Jasło uplasowało się na 10 miejscu na tle wszystkich 21 miast
powiatowych województwa podkarpackiego. Sumaryczny potencjał opiera się na zestawieniu
i zsumowaniu wszystkich pozycji danego miasta na podstawie 74 wykorzystanych w analizie
wskaźników statystycznych. Pozycja w rankingu wskazuje na potencjalne szanse rozwojowe oraz
możliwości kreacji marki w oparciu o obiektywne wskaźniki społeczno-gospodarcze.
Stan obecny i punkt wyjścia obrazuje natomiast potencjał syntetyczny, który opiera się na zsumowaniu
miejsc w ramach 6 kategorii wskaźników: demografii, rynku pracy, infrastruktury technicznej,
infrastruktury społecznej i kulturalnej, poziomu wykształcenia i szkolnictwa oraz potencjału
gospodarczego. Miasto Jasło na tle pozostałych miast powiatowych województwa podkarpackiego,
zarówno w sumarycznym, jak i syntetycznym potencjale plasuje się na 10 miejscu spośród
21 przeanalizowanych miast (w potencjale syntetycznym ex aequo z Przemyślem i Leżajskiem).

77

Miasta konkurencyjne zostały wskazane przez Urząd Miasta w Jaśle.
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Miasto Jasło na tle miast uwzględnionych w analizie wypadło najlepiej pod względem poziomu
wykształcenia i szkolnictwa (5 pozycja) ustępując Rzeszowowi, Łańcutowi, Przemyślowi i Krosnu oraz
potencjału gospodarczego (7 miejsce). Najmniej korzystne wyniki analizy dotyczą kategorii demografia,
bowiem w tej kategorii Miasto zajęło 17 miejsce (niżej zlokalizowane zostały Jarosław, Krosno,
Przemyśl i Tarnobrzeg). W związku z powyższym istotne jest podjęcie skutecznych działań w zakresie
polityki demograficznej.
Z punktu widzenia czynników, w których Miasto Jasło zajęło wysoką rangę wśród miast powiatowych
województwa podkarpackiego należy wymienić (w nawiasie miejsce w rankingu):

 % ludności korzystającej z gazu (1 miejsce)
 Współczynnik skolaryzacji brutto – szkoły podstawowe (1 miejsce)
 Dynamika zmian wydatków gminy – zmiana w stosunku do 2002 roku (1 miejsce)
 Dynamika zmian wydatków budżetu gminy na 1 mieszkańca – zmiana w stosunku do 2002 roku
(1 miejsce)

 Współczynnik skolaryzacji brutto – gimnazja (2 miejsce)
 Dochody własne na 1 mieszkańca – udział w CIT (2 miejsce)
 Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (3 miejsce)
 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców (3 miejsce)
 Podstawowa opieka zdrowotna – porady na 1 mieszkańca (4 miejsce)
 Dynamika zmian obsługi długu publicznego na 1 mieszkańca – zmiana w stosunku do 2002 roku
(4 miejsce)

 % ludności z wykształceniem podstawowym ukończonym, podstawowym nieukończonym i bez
wykształcenia (5 miejsce)

 Dochody własne na 1 mieszkańca (5 miejsce).
Najsłabsze wskaźniki Miasto Jasło odnotowało w:



Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca (21 miejsce)



Saldo migracji na 1000 mieszkańców (20 miejsce)



Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 10.000 mieszkańców (20 miejsce)



Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców (20 miejsce)



Wydatki budżetu gminy na transport i łączność na 1 mieszkańca (20 miejsce)



% wydatków budżetu gminy na transport i łączność (20 miejsce)



Liczba ludności na 1 aptekę (19 miejsce)



Dynamika zmian liczby ludności - % zmian w stosunku do 2002 roku (18 miejsce)



Dynamika zmian dochodów gminy – zmiana w stosunku do 2002 roku (18 miejsce)



Uczniowie szkół podstawowych przypadający na 1 komputer z dostępem do internetu
przeznaczony do użytku uczniów (17 miejsce).
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Pozycję, którą zajęło Jasło w analizie potencjału jakości życie zdają się potwierdzać opinie panujące
wśród mieszkańców i przedsiębiorców Miasta, którzy umiarkowanie oceniają atrakcyjność swojego
miasta.

Wykres 34. Jak się żyje mieszkańcom Miasta Jasła w porównaniu z innymi miastami
województwa podkarpackiego (ujęcie syntetyczne).
pozytywne
0%

10%

tak samo

20%

30%

mieszkańcy Jasła

11,0

26,8

przedsiębiorcy
z Jasła

10,0

30,0

40%

negatywne
50%

60%

nie wiem
70%

80%

33,5

90%

100%

28,71

48,0

12,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła i 100 jasielskich
przedsiębiorców.

Wśród mieszkańców i przedsiębiorcy z Jasła generalnie panuje opinia, że ich miasto rozwija się gorzej
niż inne miasta w województwie podkarpackim. Pomimo tego faktu obie grupy pozytywnie oceniają
Miasto Jasło jako miejsce do życia i ukazują duże przywiązanie do Jasła jako miejsca zamieszkania –
nie chcieliby z niego wyjeżdżać.

Wykres 35. Jak się rozwija Miasto Jasło w porównaniu z innymi miastami z Podkarpacia (ujęcie
syntetyczne).
pozytywne
0%

10%

mieszkańcy Jasła

przedsiębiorcy
z Jasła
przedsiębiorcy
zewnętrzni

tak samo

20%

17,3

6,0

7,7

30%

18,53

23,00

29,00

40%

negatywne
50%

60%

41,33

52,00

43,33

nie wiem
70%

80%

90%

22,80

19,00

20,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR.
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Wykres 36. Stosunek mieszkańców i jasielskich przedsiębiorców do Jasła jako dobrego miejsca
do życia.
pozytywna
0%

10%

mieszkańcy Jasła

neutralna

20%

30%

40%

38,7

przedsiębiorcy z Jasła

negatywna
50%

60%

brak zdania
70%

25,9

43,0

80%

90%

100%

32,1

29,0

3,3

25,0

3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła i 100 jasielskich przedsięb.

Wykres 37. Przywiązanie mieszkańców i przedsiębiorców Jasła do ich miasta.
pozytywna
0%

mieszkańcy Jasła

przedsiębiorcy z Jasła

10%

neutralna

20%

30%

40%

negatywna
50%

60%

55,6

48,0

14,3

18,0

brak zdania
70%

80%

90%

100%

21,6

25,0

8,6

9,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła i 100 jasielskich przedsięb.

W przypadku porównania badań PARR i analizy potencjału jakości życia wśród miast konkurencyjnych
można zaobserwować bardzo dobrą ocenę przez respondentów – w szczególności biznes.
Największym „rywalem” dla Jasła jest Krosno oraz Sanok – wskazała to analiza i opinie
przedsiębiorców. Co interesujące dla turystów jedynie w przypadku Jarosławia udzielono więcej
odpowiedzi wskazujących na większą atrakcyjność Jarosławia. W przypadku pozostałych miast Jasło
była atrakcyjniejsze lub porównywalne z konkurencją.
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Na podstawie opracowanych rankingów należy zauważyć, że Miasto Jasło dysponuje
potencjałem rozwojowym, którego najistotniejszym składnikiem jest kapitał ludzki i społeczny.
Poziom wykształcenia i szkolnictwo jest w Mieście Jaśle na wysokim poziomie, natomiast
może to stanowić, zarówno szansę, jak i zagrożenie. Wykształcenie mieszkańców może stać
się podstawą rozwoju innych czynników/wskaźników przeanalizowanych w poniższym
raporcie, a które aktualnie nie osiągają zadowalającego poziomu. Z drugiej strony możliwa jest
migracja wykształconych mieszkańców do innych ośrodków miejskich, szczególnie gdy Miasto
Jasło nie będzie w stanie zapewniać podstawowych potrzeb mieszkańców i gwarantować
szans rozwoju – tzw. drenaż mózgów.
Analiza wskazuje na już widoczne problemy demograficzne w Mieście Jaśle. W rankingu
21 miast powiatowych Miasto Jasło uplasowało się dopiero na 17 miejscu, z kolei w rankingu
miast konkurencyjnych na miejscu przedostatnim (5). Procesy migracyjne, poprzez m.in.
swoją selektywność - np. odpływ osób młodych, wpływają negatywnie na przyrost naturalny
czy wskaźnik obciążenia ekonomicznego wiekiem poprodukcyjnym. W związku z powyższym
zahamowanie takiego zjawiska wymaga przeanalizowania jego przyczyn, które mogą być
związane m.in. z chęcią znalezienia atrakcyjniejszej pracy i bardziej satysfakcjonującego
wynagrodzenia, a tym samym dążeniem do podniesienia standardu życia.
Pod względem infrastruktury technicznej oraz społecznej i kulturalnej Miasto Jasło zajmowało
niskie pozycje w rankingach, w szczególności ze względu na wskaźniki dotyczące wydatków
poniesionych na transport i łączność, dostępność aptek i placówek kulturalnych oraz liczbę
mieszkań oddanych do użytkowania.
Pod względem potencjału rynku pracy i potencjału gospodarczego Miasto Jasło uzyskało
zbliżone wyniki do wyznaczonych miast konkurencyjnych oraz na tle pozostałych miast
województwa podkarpackiego.
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Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji: wszystkie czynniki mające wpływ na
bieżącą i przyszłą pozycję miasta dzieli się na:



zewnętrzne w stosunku do miasta,



mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, wywierające negatywny wpływ na miasto
oraz mające wpływ pozytywny.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają kategorie czynników:

1. wewnętrzne pozytywne - mocne strony (S)
2. wewnętrzne negatywne - słabe strony (W)
3. zewnętrzne pozytywne - szanse (O)
4. zewnętrzne negatywne - zagrożenia (T).
Zdjęcie 11. Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną miasta w metodzie
SWOT.

Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997, s. 210.

Metoda SWOT polega na identyfikacji przedstawionych czterech grup czynników, opisaniu ich wpływu
na rozwój miasta, a także możliwości jednostki osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania.
Wzajemne powiązanie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami pozwala na określenie
pozycji strategicznej w analizie SWOT/TOWS. W analizie SWOT nie jest konieczne systematyczne
wyodrębnianie i opisywanie wszystkich czynników, ale zidentyfikowanie czynników kluczowych, które
mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość miasta lub zastosowanie innych narzędzi do badania
jednostki samorządowej i otoczenia78.
W celu wiarygodniejszego określenia pozycji strategicznej Jasła w późniejszej analizie SWOT/TOWS
zdefiniowano po 7 kluczowych czynników w każdym z kwartyli.
78

T. Imiela, Próba oceny pozycji strategicznej i koncepcja strategii dla dużej elektrowni na przykładzie
elektrowni Bełchatów II. Rozdział IV: Metody analizy strategicznej, jako narzędzia oceny i formułowania
strategii, Łódź 200, s. 173-174.
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Tabela 19. Analiza SWOT dla Miasta Jasła.
SILNE

SŁABE



duży potencjał w zakresie rozwoju
enoturystyki



brak zdefiniowanej oferty produktów
turystycznych



Dni Wina i Dni Jasła to imprezy o dużym
potencjale "eksportowym"



negatywny wizerunek Jasła wśród sfery
biznesowej



dobre warunki (w tym infrastrukturalne) do
rozwoju oferty rekreacyjnej





silna pozycja edukacji i dobrze rozwinięta (jak
na wielkość miasta) oferta szkolnictwa
wyższego

brak kompleksowego Systemu Identyfikacji
Wizualnej, w tym Systemu Informacji Miejskiej
(oznakowanie turystyczne)




niekorzystne tendencje demograficzne



tendencje na rynku pracy wpływające na
nastroje społeczne



jasielskie winnice nie posiadają zezwolenia na
sprzedaż degustacyjną, detaliczną lub hurtową
wina co znacząco ogranicza rozwój enoturystyki



istotne znaczenie kapitału ludzkiego, w tym
wiele znanych osób związanych z Jasłem



korzystny wizerunek Jasła wśród turystów



rozwój w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
Podstrefa Jasło firm związanych z przemysłem
meblarskim (w szczególności z Grupy Nowy
Styl)

SZANSE


skuteczne pozyskanie środków z UE i innych
źródeł zewnętrznych na realizację planów
rozwojowych



wzrost mody na enoturystykę w Polsce



poprawa dostępności komunikacyjnej Jasła ->
akceleracja rozwoju gospodarczego



budowa „Strefy Aktywności Gospodarczej”
i Centrum Łukasiewicza (wdrożenie idei
innowacyjności)



poprawa koniunktury gospodarczej
i zachęcenie inwestorów do lokowania
biznesu w podstrefie Jasło TSSE



kooperacja różnych podmiotów i instytucji na
rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy



zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój
segmentów turystyki o wysokim potencjale
biznesowym -> synergia pomiędzy sferą
biznesową a turystyczną

niespójny wizerunek Miasta wśród różnych
grup, często skojarzenia mają charakter
przeciwstawny (antonimy)

ZAGROŻENIA



niepowodzenia w pozyskiwaniu środków z UE na
realizację projektów



dynamiczny rozwój miast konkurencyjnych ->
znaczny spadek atrakcyjności gospodarczej
i mieszkaniowej Jasła



brak zachęt dla inwestorów i zła koniunktura na
inwestowanie na Podkarpaciu -> niska
atrakcyjność gospodarcza Podkarpacia, w tym
Jasła



migracja młodych, ambitnych mieszkańców poza
granice miasta – drenaż mózgów



niski wzrost gospodarczy regionu jasielskiego –>
spadek aktywności gospodarczej firm i dalsze
zwolnienia pracowników



utrzymywanie się niekorzystnych tendencji
demograficznych -> dalsze starzenie się
społeczeństwa



pogłębianie się dysonansu w postrzeganiu Jasła,
w związku z brakiem kreacji spójnego wizerunku

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Tabela 20. Matryca oceny silnych stron Miasta Jasła.
MOCNE STRONY
L.p.

Ocena
[skala szkolna: 1-6]

Czynnik

suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,38

1.

duży potencjał w zakresie rozwoju enoturystyki

5,1

0,25

1,28

2.

Dni Wina i Dni Jasła to imprezy o dużym
potencjale "eksportowym"

4,2

0,10

0,42

3.

dobre warunki (w tym infrastrukturalne) do
rozwoju oferty rekreacyjnej

3,8

0,15

0,57

4.

silna pozycja edukacji i dobrze rozwinięta (jak na
wielkość miasta) oferta szkolnictwa wyższego

4,0

0,10

0,40

5.

istotne znaczenie kapitału ludzkiego, w tym wiele
znanych osób związanych z Jasłem

4,3

0,15

0,65

6.

korzystny wizerunek Jasła wśród turystów

3,9

0,10

0,39

7.

rozwój w TSSE Podstrefa Jasło firm związanych
z przemysłem meblarskim (w szczególności
z Grupy Nowy Styl)

4,5

0,15

0,68

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,49

4,2

0,10

0,42

4,4

0,15

0,66

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

Tabela 21. Matryca oceny słabych stron Miasta Jasła.
SŁABE STRONY
L.p.

Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

1.
2.

brak zdefiniowanej oferty produktów
turystycznych
negatywny wizerunek Jasła wśród sfery
biznesowej

3.

brak kompleksowego Systemu Identyfikacji
Wizualnej, w tym Systemu Informacji Miejskiej
(oznakowanie turystyczne)

4,0

0,10

0,40

4.

niekorzystne tendencje demograficzne

4,5

0,20

0,90

5.

niespójny wizerunek Miasta wśród różnych grup,
często skojarzenia mają charakter przeciwstawny
(antonimy)

4,1

0,10

0,41

6.

tendencje na rynku pracy wpływające na nastroje
społeczne

4,8

0,20

0,96

7.

jasielskie winnice nie posiadają zezwolenia na
sprzedaż degustacyjną, detaliczną lub hurtową
wina co znacząco ogranicza rozwój enoturystyki

4,9

0,15

0,74

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.
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Tabela 22. Matryca oceny szans Miasta Jasła.
SZANSE
L.p.

Ocena
[skala szkolna: 1-6]

Czynnik

suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,56

1.

skuteczne pozyskanie środków z UE i innych źródeł
zewnętrznych na realizację planów rozwojowych

4,8

0,15

0,72

2.

wzrost mody na enoturystykę w Polsce

4,6

0,10

0,46

3.

poprawa dostępności komunikacyjnej Jasła -> akceleracja
rozwoju gospodarczego

4,3

0,15

0,65

4.

budowa „Strefy Aktywności Gospodarczej” i Centrum
Łukasiewicza (wdrożenie idei innowacyjności)

5

0,20

1,00

5.

poprawa koniunktury gospodarczej i zachęcenie
inwestorów do lokowania biznesu w podstrefie Jasło
TSSE

4

0,10

0,40

6.

kooperacja różnych podmiotów i instytucji na rzecz
pobudzenia lokalnego rynku pracy

4,4

0,15

0,66

7.

zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój segmentów
turystyki o wysokim potencjale biznesowym -> synergia
pomiędzy sferą biznesową a turystyczną

4,5

0,15

0,68

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,77

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

Tabela 23. Matryca oceny zagrożeń Miasta Jasła.
ZAGROŻENIA
L.p.

Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

1.

niepowodzenia w pozyskiwaniu środków z UE na
realizację projektów

5,1

0,25

1,28

2.

dynamiczny rozwój miast konkurencyjnych -> znaczny
spadek atrakcyjności gospodarczej i mieszkaniowej Jasła

4,1

0,10

0,41

3.

brak zachęt dla inwestorów i zła koniunktura na
inwestowanie na Podkarpaciu -> niska atrakcyjność
gospodarcza Podkarpacia, w tym Jasła

3,9

0,05

0,20

4.

migracja młodych, ambitnych mieszkańców poza granice
miasta – drenaż mózgów

5,0

0,25

1,25

5.

niski wzrost gospodarczy regionu jasielskiego –> spadek
aktywności gospodarczej firm i dalsze zwolnienia
pracowników

4,9

0,15

0,74

6.

utrzymywanie się niekorzystnych tendencji
demograficznych -> dalsze starzenie się społeczeństwa

4,7

0,15

0,71

7.

pogłębianie się dysonansu w postrzeganiu Jasła,
w związku z brakiem kreacji spójnego wizerunku

4

0,05

0,20

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.
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Analiza TOWS/SWOT79 pozwala na sprecyzowanie wewnątrz JST tych czynników, których odpowiednio
eliminacja lub wzmocnienie zniweluje negatywne oddziaływanie mogących wystąpić czynników
zewnętrznych.
Analiza TOWS/SWOT, poprzez połączenie dwóch podejść do JST „z zewnątrz do wewnątrz" oraz „od
wewnątrz na zewnątrz", jak również badając w sposób wnikliwy zależności występujące między
czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, umożliwia w stosunkowo prosty i efektywny sposób
wybrać najbardziej właściwy typ strategii dla miasta spośród czterech strategii normatywnych:


Strategia agresywna,



Strategia konserwatywna,



Strategia konkurencyjna,



Strategia defensywna.

Przeprowadzenie analizy TOWS/SWOT składa się z następujących czynności:
1. Zdefiniowanie listy czynników szans, zagrożeń, silnych i słabych stron miasta.
2. Przypisanie poszczególnym szansom, zagrożeniom, silnym i słabym stronom ocen i wag
określających ich znaczenie w sensie ich wpływu na możliwości rozwoju miasta. Iloczyn oceny
i wagi stanowi ocenę ważoną odpowiadającą realnemu znaczeniu poszczególnych czynników
w kwartylach (S, W, O, T)
3. Porównanie relacji zachodzących między silnymi i słabymi stronami a szansami i zagrożeniami,
przy czym:

79

a.

w analizie TOWS („z zewnątrz do wewnątrz") stosuje się następujące pytania: czy dane
zagrożenia osłabią kolejne siły? Czy dane szansę spotęgują zidentyfikowane siły? Czy dane
zagrożenia spotęgują występujące słabości? Czy dane szansę pozwolą przezwyciężyć
istniejące słabości?

b.

w analizie SWOT („od wewnątrz na zewnątrz") stosuje się następujące pytania: czy
zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szansę, które mogą wystąpić? Czy
zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans? Czy
zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń? Czy
zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić zagrożeń?

Opis na podstawie: K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 182-187.
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4. Następnie bada się relacje zachodzące odpowiednio między poszczególnymi zagrożeniami
i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami, szansami i słabościami – w analizie
TOWS, oraz poszczególnymi siłami i szansami, słabościami i szansami, siłami i zagrożeniami,
słabościami analizie zagrożeniami w analizie SWOT.
5. Jeżeli stwierdzi się występowanie relacji między rozpatrywaną parą zdefiniowanych w etapie
pierwszym elementów, (czyli uzyskamy odpowiedź twierdzącą na postawione pytanie), to
w tabeli na przecięciu wiersza i kolumny wstawiamy cyfrę „1”. W przypadku braku powiązań
między rozpatrywaną parą elementów wstawia się cyfrę „0” lub zostawia miejsce wolne.
6. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami sumuje się
w kolumnach i wierszach liczbę interakcji, a następnie otrzymany wynik mnoży przez wagę
określającą istotność każdego z czynników, czyli ocenę ważoną.
7. Na zakończenie tego etapu dokonuje się zsumowania wszystkich interakcji oraz iloczynów
liczby interakcji i wag. Uzyskane wyniki wpisywane są do zestawienia zbiorczego. Kombinacja
czynników, dla których uzyskana w zestawieniu zbiorczym suma iloczynów jest największa,
wskazuje, na przyjęcie, której z czterech proponowanych w tym podejściu strategii
normatywnych powinno się zdecydować analizowane miasto.
Szczegółową analizę interakcji zachodzących odpowiednio między poszczególnymi zagrożeniami
i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami, szansami i słabościami – w analizie TOWS, oraz
poszczególnymi siłami i szansami, słabościami i szansami, siłami i zagrożeniami, słabościami analizie
zagrożeniami w analizie SWOT zawiera „Raport Otwarcia Marki”. W Strategii Wizerunkowej
przedstawiono jedynie konkluzje z analizy w postaci zbiorczego zestawienia wyników i wyboru
właściwej strategii.

Tabela 24. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników analizy SWOT/TOWS dla Jasła.
SWOT

Suma:
SWOT/TOWS

TOWS

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Mocne strony /
szanse

14

18,62

15

20,02

29

38,64

Mocne strony /
zagrożenia

12

11,67

14

18,57

26

30,24

Słabe strony /
szanse

15

19,58

28

36,48

43

56,06

Słabe strony /
zagrożenia

22

29,02

18

26,18

40

55,20

Kombinacja

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Tabela 25. Macierz normatywnych strategii działania w analizie SWOT/TOWS.
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Strategia dynamiczna (agresywna)

Strategia konkurencyjna

Zagrożenia

Strategia konserwatywna

Strategia defensywna

Źródło: opracowanie własne PARR.

Tabela 26. Macierz normatywnych strategii działania w analizie SWOT/TOWS - opis.
Kombinacja

Rodzaj strategii
Strategia dynamiczna (agresywna)

Mocne strony /
szanse

Wykorzystanie szans przy pomocy mocnych stron - silna ekspansja i zdywersyfikowany rozwój.
Sytuacja dotyczy JST, w której wewnątrz przeważają mocne strony, w otoczeniu zaś szanse.

Strategia konserwatywna
Mocne strony /
zagrożenia

Wykorzystanie mocnych stron w celu uniknięcia lub zneutralizowania zagrożeń. W opisywanej
sytuacji źródłem trudności rozwojowych JST jest niekorzystny dla niej układ warunków
zewnętrznych. JST może mu przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć
zagrożenia, wykorzystując do maksimum swoje liczne mocne strony.

Strategia konkurencyjna
Słabe strony /
szanse

Przezwyciężenie słabości w celu wykorzystania szans. Mamy tu do czynienia z JST, która ma
przewagę słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych. Jej strategia
powinna polegać na wykorzystywaniu tych szans przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu
niedociągnięć wewnętrznych.

Strategia defensywna
Słabe strony /
zagrożenia

Redukcja działań JST, która w danym momencie jest praktycznie pozbawiona szans rozwojowych.
Działa w nieprzychylnym otoczeniu, a jej potencjał zmian jest niewielki. Nie ma istotnych mocnych
stron, które mogłyby przeciwstawić zagrożeniom i wykorzystać do poprawienia swoich słabych stron.

Źródło: opracowanie własne PARR.

W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT/TOWS stwierdzono, że optymalną strategią normatywną
dla Miasta Jasła jest strategia konkurencyjna.
Wybór strategii wynika z przeprowadzonych obliczeń. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między
poszczególnymi elementami (silnymi stronami, słabymi, szansami i zagrożeniami) zsumowano
w kolumnach i wierszach liczbę interakcji, a następnie otrzymany wynik pomnożono przez wagę
określającą istotność każdego z czynników – otrzymano w ten sposób ocenę ważoną. Następnie
dokonano zsumowania wszystkich interakcji oraz iloczynów liczby interakcji i wag. Uzyskane wyniki
wpisano do zestawienia zbiorczego (tabela: Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników analizy
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SWOT/TOWS dla Jasła). Kombinacja czynników, dla których uzyskano największą w zestawieniu
zbiorczym sumę iloczynów, wskazała, która z czterech proponowanych w tym podejściu strategii
normatywnych jest właściwa dla analizowanego miasta. Dla Jasła liczba interakcji i suma ważonych
interakcji jest największa dla strategii konkurencyjnej.

Tabela 27. Macierz normatywnych strategii działania dla Jasła w analizie SWOT/TOWS.

Szanse

Mocne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna (agresywna)

Strategia konkurencyjna

Liczba interakcji: 29

Liczba interakcji: 43

Suma ważonych interakcji: 38,64

Suma ważonych interakcji: 56,06

Strategia konserwatywna
Zagrożenia

Strategia defensywna

Liczba interakcji: 26

Liczba interakcji: 40

Suma ważonych interakcji: 30,24

Suma ważonych interakcji: 55,20

Źródło: opracowanie własne PARR.

Strategia konkurencyjna jest właściwa dla JST, w których przeważają słabe strony nad mocnymi,
natomiast w otoczeniu szanse. Polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, przy jednoczesnej
redukcji słabych stron.

STRATEGIA KONKURENCYJNA polega na eliminowaniu słabych stron funkcjonowania miasta
oraz budowaniu jego konkurencyjnej siły
przez maksymalne wykorzystanie istniejących szans sprzyjających rozwojowi.

Strategia konkurencyjna obejmuje takie działania jak: powiększanie zasobów finansowych,
powiększenie i ulepszanie oferty inwestycyjnej czy turystycznej, zwiększanie wydajności i efektywności
działań,
ulepszanie
oferty
produktów,
redukcję
kosztów,
pozyskiwanie
nowych
kompetencji, poszukiwanie partnerów do współpracy, wprowadzanie usprawnień do organizacji,
inwestowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jest to strategia polegająca na budowaniu siły
konkurencyjnej miasta.
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Przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego badania wizerunkowe Miasta Jasła,
a także jego cech wyróżnikowych, miały na celu m.in. wskazanie czy w świadomości badanych grup:
mieszkańców Miasta, jasielskich przedsiębiorców, turystów z Podkarpacia, jak i zewnętrznych
przedsiębiorców, istnieje jakaś grupa emocji, lub zintegrowany zespół cech i wyobrażeń na temat Jasła.
Wyniki badań pokazały, że Jasło nie posiada spójnego wizerunku oraz, że w zależności od badanej grupy
budzi odmienne emocje, a skojarzenia z Miastem znacząco różnią się wśród poszczególnych
odbiorców. Najbardziej pozytywne skojarzenia Miasto budzi wśród turystów, a negatywne wśród
rodzimych przedsiębiorców (patrz szerzej: Część I, Rozdział III).
Na polu przedsiębiorczości i inwestycji Jasło nie budzi żadnych trwałych skojarzeń. Pod względem
mieszkaniowym analiza wykazała, że Jasło jest postrzegane jako miasto rodzinne, spokojne i otwarte
na ludzi. Nie jest natomiast w świadomości badanych miastem biznesu i inwestycji, dynamicznie
rozwijającym się i nowoczesnym. Nie są to jednak silne konotacje. Interesujące jest jednak to, że na
pytanie „Jaki powinien być priorytetowy obszar rozwoju Jasła w najbliższych 10 latach?”
67% mieszkańców i 51% przedsiębiorców jasielskich wskazało biznes – duże i średnie przedsiębiorstwa
(1 miejsce we wskazaniach obu grup), a także drobną przedsiębiorczość: 36% mieszkańców
i 32% przedsiębiorców (1 miejsce we wskazaniach).
Najbardziej spójne asocjacje Jasło wywołuje na polu turystyki. Na podstawie analizy potencjalnej
atrakcyjności 15 różnych segmentów turystyki wywnioskowano, iż generalnym problemem Miasta
Jasła jest brak synergii pomiędzy tym, jak jego potencjał turystyczny oceniany jest społecznie (przez
mieszkańców i turystów), a tym jak oceniają go przedsiębiorcy. Jedynym segmentem turystyki
w postrzeganiu, którego wystąpiła spójność ocen wśród wszystkich badanych grup, a tym samym
jednoznacznie najbardziej perspektywicznym dla Jasła, jest WINIARSTWO. Tę opinię zgodnie
podzielają wszystkie grupy:


przedsiębiorcy zewnętrzni (59,3%),



przedsiębiorcy jasielscy (67%),



mieszkańcy Jasła (68,4%),



turyści (65,8%).
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O pewnym stopniu spójności można mówić w przypadku:


imprez masowych (turystyka rozrywkowa),



kuchni regionalnej (turystyka smaku),



wypoczynku na łonie natury (turystyka przyrodnicza),



zabytkowych obiektów historycznych (turystyka historyczna).

Szukając unikalnej propozycji sprzedaży/unikalnej cechy marki – USP (unique selling proposition)
skupiono się na motywie wina, ale także możliwości rozwoju dodatkowych segmentów turystyki
(w tym przede wszystkim w ujęciu biznesowym i w zakresie rozwoju mikro-przedsiębiorczości wśród
mieszkańców), tj. turystyki: kulturowej, rozrywkowej, smaku czy też historycznej. W tę koncepcję
idealnie wpisuje się enoturystyka.

Enoturystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki ostatnich lat. Jest formą turystyki
kulturowej. Turystykę winiarską definiuje się najczęściej jako wyjazdy do regionów winiarskich,
podczas których turysta odwiedza przynajmniej jedno miejsce związane z produkcją wina (winnica,
przetwórnia, gospodarstwo winiarskie) lub uczestniczy w imprezie o profilu winiarskim (degustacje,
różnego rodzaju prezentacje win, święta winiarskie, itp.)80.
Prawdziwa enoturystyka, to jednak nie tylko pojęcie związane ze zwiedzaniem winiarni, czy też
degustowaniem win. To także okazja do doświadczenia różnorodnych tradycji kulinarnych (lokalnej
kuchni), poznania unikalnej atmosfery miejsc gdzie powstaje wino, okazja do wypoczynku, czy też
szansa na spędzenie wspólnego czasu z przyjaciółmi lub rodziną81.
Wybór enoturystyki jako USP pozostaje w logicznej spójności, a wręcz wynika wprost z analizy
SWOT/TOWS, przeprowadzonej w Części I, rozdziale VI Strategii. Dokonując analizy SWOT/TOWS
wybrano w efektywny sposób najbardziej właściwy typ strategii dla Jasła, a więc strategię
konkurencyjną. Polega ona na eliminowaniu słabych stron funkcjonowania miasta oraz budowaniu
jego konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie istniejących szans sprzyjających rozwojowi.
Z enoturystyką związana jest większość szans, które potencjalnie sprzyjać będą rozwojowi Jasła:

80
81

W. Bosak, Enoturystyka, www.vinisfera.pl/vinisfera,189,149,0,0,F,news.html.
Informacje na podstawie: Ibidem.
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zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój segmentów turystyki o wysokim potencjale
biznesowym -> synergia pomiędzy sferą biznesową a turystyczną,



kooperacja różnych podmiotów i instytucji na rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy,



wzrost mody na enoturystykę w Polsce,



skuteczne pozyskanie środków z UE i innych źródeł zewnętrznych na realizację planów
rozwojowych.

Enoturystyka jako USP odpowiada także głównym atrybutom Jasła – określonym w badaniu PARR,
jako miasta otwartego na ludzi, rodzinnego i spokojnego (okazja do wypoczynku, możliwość
oderwania się od codziennych zajęć i problemów).

Każde miasto posiada zespół cech, które stanowią o jego atrakcyjności. W praktyce okazuje się jednak,
że nie liczba cech, ale siła atrakcyjności głównej cechy waży o tym, czy inwestor zechce w danym
mieście ulokować swój kapitał, czy turysta będzie zainteresowany odwiedzeniem za własne pieniądze
danego miejsca lub czy ktoś postanowi się przeprowadzić i stać się jego mieszkańcem.

Ideą Marki jest ukazanie Jasła jako miasta o największym w Polsce potencjale
enoturystycznym oraz miejsca, które ma własny, unikalny i autentyczny klimat.
Miasto, będące wspólnotą ludzi, tak jak i wino, potrzebuje dobrych warunków
do rozwoju – sprzyjającego i wyjątkowego (w)innego klimatu.
Jasło to miasto, którego smak – podobnie jak smak wina – można poznawać
w różnych odsłonach: delikatnej i wyrafinowanej poprzez kulturę i sztukę oraz
mocniejszej i bardziej zdecydowanej poprzez rekreację, rozrywkę oraz rozwijającą się
przedsiębiorczość. Bogata i różnorodna oferta Jasła umożliwia doświadczenie jego
wyjątkowości oraz poznanie niepowtarzalnego aromatu i koloru. Posiada także
niezwykłe owoce w postaci wybitnych osobistości, które nadają mu wyrazisty smak.
Jasło jest miastem spokojnym, otwartym na ludzi, odpowiednim do dojrzewania
i rozwoju, w tym gospodarczego. Stwarza doskonałe warunki do odwiedzenia go
i delektowania się jego smakiem.
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Marka obejmuje szerokie spektrum cech miasta. Niepodważalny rdzeń marki stanowi winiarstwo, ale
niezwykle istotne są obszary budujące „inny” klimat: kultura, muzyka, kuchnia regionalna, rekreacja,
rozrywka, sport i wypoczynek oraz przedsiębiorczość.

Wykres 38. Wizerunek marki - schemat.
komunikacja
werbalna
(hasło, słowa
klucze)

idea
marki
SIW

kultura marki

(System
Identyfikacji
Wizualnej)

(obsługa,
zastosowania,
procesy)

Źródło: opracowanie własne PARR.

Logika Marki zakłada, że jej kluczowy element stanowi idea, z niej z kolei wynika hasło promocyjne
i logo Marki, którego zasady i procedury stosowania znajdują się w Systemie Identyfikacji Wizualnej.
Niezwykle ważna jest też obsługa Marki w postaci jej konsekwentnego wdrażania, rozumienia sensu
i celu, do którego ma prowadzić. Istotna jest zatem świadomość kierunku, do którego zmierza
enoturystyczne Jasło, a także tego co należy zrobić, aby miasto faktycznie spełniało warunki winiarskiej
destynacji turystycznej.
Niektórzy traktują turystykę winiarską jedynie jako odwiedzanie w celach rekreacyjnych winnic i miejsc
produkcji wina oraz uczestniczenie w uroczystościach związanych z winem (wine festivals i wine
shows)82. Jednak turystyka winna (wine tourism) coraz powszechniej jest uważana za jedną z form

82

C.M. Hall i inni, 2002a, Wine tourism: an introduction, [w:] Hall C. .M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne,
N. Macionis (red.), Wine tourism around the world: development, management and markets, Butterworth-
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szeroko rozumianej turystyki poznawczej83, która jest związana z motywami – poznania przyrody,
poznania kultury (historycznej lub współczesnej) oraz poznania życia społecznego84. Enoturystyka
mieści się zatem w nurcie turystyki kulturowej (jest to tzw. model europejski) z silnym elementem
czynnego wypoczynku oraz dążenia turystów do pozostawania w kontakcie z przyrodą85.
Uznaje się, że istnieją trzy etapy w rozwoju turystyki winiarskiej w kontekście jej wpływu na rozwój
regionalny. W 1 fazie (wine route/road/trail) między właścicielami poszczególnych winnic,
producentami wina i właścicielami winiarni nie ma współpracy i każdy z nich oddzielnie prowadzi
działania na rzecz pozyskania klientów itp. W 2 fazie (joint promotion) można stwierdzić działania
mające na celu prowadzenie skoordynowanej polityki promocyjnej. Natomiast 3 etap (network
development) charakteryzuje się rozwiniętą współpracą w zakresie sposobów pozyskania klientów i ich
obsługi86 .

Zdjęcie 12. Etapy w rozwoju turystyki winiarskiej w kontekście rozwoju regionalnego.

Źródło: A. Kowalczyk, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, Prace i Studia
Geograficzne. Tom 32, Warszawa 2003, s. 82.

Wpływ turystyki winiarskiej na rozwój obszarów wiejskich jeszcze lepiej daje się zauważyć w skali
lokalnej. Na podstawie literatury oraz badań terenowych przeprowadzonych na Węgrzech,
w Czechach, Włoszech, Francji i Niemczech można wyróżnić 5 etapów w rozwoju przestrzennofunkcjonalnym miejscowości odwiedzanych przez osoby uprawiające turystykę winiarską87.

Heinemann, Oxford-Amsterdam-Boston-London-New York-Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-SydneyTokyo 2002.
83
C.M. Hall, G. Johnson, R. Mitchell, Wine tourism and regional development, [w:] C.M. Hall, L. Sharples,
B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine tourism around the world: development, management and markets,
Butterworth-Heinemann, Oxford-Amsterdam-Boston-London-New York-Paris-San Diego-San FranciscoSingapore-Sydney-Tokyo 2002.
84
K. Przecławski, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
85
A. Kowalczyk, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, Prace i Studia
Geograficzne. Tom 32, Warszawa 2003, s. 71.
86
C.M. Hall, G. Johnson, R. Mitchell, op. cit.
87
A. Kowalczyk, op. cit.
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Zdjęcie 13. Rozwój turystyczny miejscowości położonych w regionach uprawy winorośli
i produkcji wina.

Źródło: A. Kowalczyk, op. cit., s. 82.

Tabela 28. Fazy w rozwoju turystycznym miejscowości położonych w regionach uprawy
winorośli i produkcji wina.
Fazy

Funkcja
podstawowa

1

Produkcja wina

Elementy zagospodarowania
turystycznego

Funkcja uzupełniająca
Brak

2

Produkcja wina

Obsługa turystów





3

Produkcja wina

Obsługa turystów

Miejscowość
rolnicza

Brak







Typ miejscowości

Udostępnione do
zwiedzania miejsce
produkcji i przechowywania
wina
Udostępniona do
zwiedzania winnica
Gospodarstwo
agroturystyczne

Miejscowość
rolniczoturystyczna

Udostępnione do
zwiedzania miejsce
produkcji i przechowywania
wina
Udostępniona do
zwiedzania winnica
Gospodarstwa
agroturystyczne
Winiarnia

Miejscowość
rolniczoturystyczna
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4

Obsługa turystów

Produkcja wina








5

Obsługa turystów

Produkcja wina







Udostępnione do
zwiedzania miejsce
produkcji i przechowywania
wina
Udostępnione do
zwiedzania winnice
Gospodarstwa
agroturystyczne
Winiarnie
Hotel

Miejscowość
turystycznorolnicza

Udostępnione do
zwiedzania miejsce
produkcji i przechowywania
wina
Udostępnione do
zwiedzania winnice
Gospodarstwa
agroturystyczne
Winiarnie
Hotel
Informacja turystyczna
Muzeum winiarskie

Miejscowość
turystyczna

Źródło: A. Kowalczyk, op. cit.,, s. 83.

Aby Jasło było miejscowością enoturystyczną musi posiadać minimalnie następujące elementy
zagospodarowania i infrastruktury turystycznej:









udostępnione do zwiedzania miejsce produkcji i przechowywania wina,
udostępnione do zwiedzania winnice,
gospodarstwa agroturystyczne (w okolicach Miasta),
winiarnie,
hotel,
informację turystyczną,
Muzeum winiarskie.

Aby ta idea była realna do osiągnięcia konieczne jest zaangażowanie i współpraca wielu podmiotów
gospodarczych i organizacji społecznych (wine road actors):










władze publiczne,
producenci wina,
osoby świadczące usługi agroturystyczne,
właściciele restauracji,
właściciele hoteli,
biura turystyczne (touroperatorzy i agenci turystyczni),
firmy zajmujące się dystrybucją dodatkowych artykułów dla rozwoju turystyki winiarskiej,
organizacje zajmujące się turystyką, rekreacją, kulturą, ekologią, sportem, przyrodą,
gastronomią itp.,
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szkoły i inne instytucje oświatowe,
przedsiębiorstwa świadczące usługi uzupełniające88.

Winnice w Jaśle i najbliższej okolicy jak najszybciej powinny osiągnąć 3 etap rozwoju turystyki
winiarskiej w kontekście rozwoju regionalnego (network development), polegający na rozwiniętej
współpracy dotyczącej pozyskania klientów i ich obsługi.

Tabela 29. Wykaz winnic w Jaśle i okolicy Miasta.
L.p.

Winnica

Adres

Mail

Telefon

1

Winnica
Nowińskich
Dwie
Granice

38-207 Przysieki
412

m.nowinski@winiarzepodkarpacia.pl

606787623

2

Winnica
Jasiel

elwira@winnicajasiel.pl,
wiktor@winnicajasiel.pl

509326650

www.winnicajasiel.pl

3

Winnica
Golesz

winnica@golesz.pl

602375851

www.winnica.golesz.pl

4

Winnica Ewy

Jareniówka 163
38-200 Jasło
38-200 Jasło
ul. Krakowska
100a
ul. Gorajowicka
15
38-200 Jasło

5

Winnica
Jana

ul. Bławatna 6

6

Winnica
Vanellus

38-200 Jasło
Jareniówka 189

7

Winnica
Milena

Trzcinica 312

8

9

Winnica
Zacisze

Winnica
Kołacz

Strona www

38-200 Jasło

38-207 Przysieki
38-207
Przysieki,
Trzcinica 313
Nawsie
Kołaczyckie
303a

jasloewawro@poczta.onet.pl
e.wawro@winiarzepodkarpacia.pl

502146485

j.kruczak@winiwrzepodkarpacia.pl

601633114

b_czajka@op.pl

604052132

www.winnicavanellus.pl

696054677

winnicamilena.pl

info@winnicamilena.pl
606683118
p.szynal@bud-win.pl

664209561

13441096
mjsniegowski@interia.pl

www.winnicakolacz.pl
696097865

38-213
Kołaczyce

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie zasobów internetowych.

88

B. Cambourne i in., The maturing wine tourism product: an international overview, [w:] C.M. Hall, L. Sharples,
B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine tourism around the world: development, management and markets,
Butterworth-Heinemann, Oxford-Amsterdam-Boston-London-New York-Paris-San Diego-San FranciscoSingapore-Sydney-Tokyo 2002.
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Mapa 12. Rozmieszczenie winnic w Jaśle i okolicy Miasta.

Źródło: opracowanie własne PARR przy wykorzystaniu Google Maps.

Propozycja mocno ukierunkowana i silnie osadzona w enologicznym potencjale miasta. Bazuje na
winie, jako jednym z najistotniejszych elementów wypływających z jego tradycji oraz potencjału.
Odwołuje się do modnej i prężnie rozwijającej turystyki winnej i kulinarnej. Wiele znanych i niezwykle
silnych marek terytorialnych jak np. Bordeaux, Eger, Champagne wyrosło na winie i otaczającej je
kulturze. Dodatkowym wzmocnieniem propozycji jest fakt, że Polska nie jest postrzegana jako „kraj
winny”, co w połączeniu ze znikomą liczbą marek terytorialnych budujących swój potencjał na enologii,
daje silny fundament do budowy unikalnej i wyróżniającej się tożsamości. Zastosowanie ma tutaj
koncepcja „place of origin” – znana w Polsce jako „efekt pochodzenia marki”, w której
charakterystyczny produkt jest identyfikowany z miejscem jego pochodzenia – jego wyróżnikiem
(np. łosoś norweski, szwajcarski zegarek, wycinanka łowicka).
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Konsument, do którego kieruje się markę jest w pełni definiowalny i identyfikowalny, a jego potrzeby
i zachowania znane. Stwarza to nieograniczoną przestrzeń dla komunikacji marki i budowy oferty
produktowej i turystycznej wokół niej.

Hasło promocyjne jest syntetyczną formą idei marki, która ma być utrwalona w świadomości ludzi.
W skrócie wskazuje na to z czym miasto powinno się kojarzyć w przyszłości, jaka powinna być jego
podstawowa rozpoznawalna cecha. Jest motywem przewodnim dla miasta. To właśnie ono przyciąga
uwagę potencjalnych „klientów” (mieszkańców, inwestorów, turystów itd.), którzy w konsekwencji
pragną je odwiedzić, zamieszkać w nim, czy zainwestować swój kapitał.
Hasła promocyjne są konstruowane w taki sposób, by w jak najkrótszym czasie trafić do umysłów
odbiorców i wywołać u nich określone zachowania, skojarzenia.
Hasło promocyjne Jasła jest krótkie, jednak zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej może być
odczytane na wiele sposobów, co znacząco zwiększa szansę na jego zapamiętanie. Odnosi się, zarówno
do wina, jak i do klimatu (w rozumieniu produktu, pogody i nastroju) oraz innego (niepowtarzalnego)
charakteru miasta i produktów z niego pochodzących.
W wersji polskiej hasło można odczytać na 3 sposoby: „w inne klimaty”, „winne klimaty” i „inne
klimaty”. Także wersja angielska stwarza różne możliwości interpretacyjne: „in mood” tzn. być
w nastroju/klimacie lub „wine mood”, czyli winny klimat (klimat do / na wino).

Zdjęcie 14. Hasło promocyjne Miasta Jasła – wersja polska.

Zdjęcie 15. Hasło promocyjne Miasta Jasła – wersja angielska.
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System wartości Marki Jasła tworzy koncepcja połączonej triady triad:





triada winność – na którą składają się: wino, smak, unikalność;
triada klimat – spokój, dojrzewanie, natura/przyroda;
triada inność – różnorodność, autentyczność i otwartość.

Główne elementy systemu wartości marki to:
WINNOŚĆ – to najbardziej perspektywiczny obszar rozwojowy Jasła i jeden z najistotniejszych
elementów wypływających z jego tradycji oraz potencjału. Winność to odkrywanie Jasła. Poznawanie
niecodziennego i fascynującego stylu życia poprzez podróżowanie szlakami winnic, degustowanie wina
połączone z poznawaniem lokalnych tradycji kulinarnych, kultury i sztuki, uczestniczenie
w wydarzeniach artystycznych i imprezach rozrywkowych. To szeroko rozumiane poszukiwanie inności.

INNOŚĆ – Jasło to miasto, którego mieszkańcy nie muszą niczego udowadniać ani niczego udawać –
wiedząc skąd się wywodzą i dokąd zmierzają. To właśnie mieszkańcy, ich otwartość na innych, styl bycia
i charakter, zamiłowania i talenty decydują o wyjątkowości Jasła. Wszystkie ich działania nacechowane
są autentycznością, a ich pasje czynią Jasło różnorodnym. Tym właśnie jest jasielskość – innością,
budowaną przez aktywność mieszkańców i ich talenty, które są inspiracją do działania i tworzą bogatą
ofertę Jasła umożliwiającą doświadczenie jego wyjątkowości.

KLIMAT – odnoszący się, zarówno do warunków atmosferycznych – sprzyjający uprawie winogron, jak
i do atmosfery panującej w mieście. Jasielski klimat nacechowany spokojem sprzyja dojrzewaniu
i rozwojowi osobistemu. Malownicze położenie i walory naturalne są czynnikiem, który w istotny
sposób wpływa na tożsamość Miasta i jego mieszkańców.

Wszystkie elementy budujące system wartości Marki Jasła: wino, smak, unikalność, spokój,
dojrzewanie, natura/przyroda, różnorodność, autentyczność i otwartość są określeniami
powiązanymi z USP (unikalna propozycja sprzedaży/unikalna cecha marki) jaką jest enoturystyka.
Enoturystyka zawiera w sobie bowiem winność (w sposób oczywisty i bezdyskusyjny) i co się z tym
wiąże smak i unikalność każdego wina. To także odpowiedni klimat związany z warunkami
naturalnymi, dojrzewanie winogron i samego wina, kiedy w spokoju nabiera właściwego smaku
i aromatu. Enoturystyka to chęć poznania: przyrody, kultury (historycznej lub współczesnej) oraz życia
społecznego regionów, w których wino jest wytwarzane. To zasmakowanie w różnorodności oferty
winnych miejsc i korzystanie z otwartości i życzliwości mieszkańców. W winiarstwie nic nie może być
udawane – to, co nie jest autentyczne i prawdziwe nie zasługuje na uznanie. To co sztuczne dla
miłośników wina szybko przestanie istnieć.

strona | 116

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

Wykres 39. System wartości marki – triada triad.

smak

unikalność

wino

dojrzewanie

otwartość

spokój

natura/przyroda

różnorodność

autentyczność

Źródło: opracowanie własne PARR.
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System identyfikacji wizualnej (SIW) ma za zadanie określić techniczne zasady kreacji tożsamości nowej
marki. SIW to zestaw reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają budować
pozytywne wyobrażenia o danym obszarze oraz utrwalać pożądane opinie wśród mieszkańców,
turystów, inwestorów, odwiedzających, czy pracowników. Konsekwentnie stosowana i wdrażana
identyfikacja wizualna obszaru ma kreować i utrwalać wyobrażenia o nim dokładnie takie, jak zostały
zaplanowane.

Punktem wyjścia do opracowania logo była winnica/winorośl. Z niej pochodzą winogrona, z których
wytwarzane jest wino. Wino się degustuje – istnieje swoistego rodzaju kultura jego smakowania. Wino
posiada charakterystyczny kolor i rozlane w kieliszku lub butelce pozostawia specyficzny ślad, który
przypomina ślad po muśnięciu pędzlem – nasuwa to na myśl malowniczość i lekkość akwareli.

Logo Marki Jasła to znak malowany winem.
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Od strony wizualnej logotyp zbudowany jest z miękkich liter pisma odręcznego. Wypełnienie nadaje
wrażenie charakterystyczne dla śladu i koloru wina, którym napis „Jasło” został namalowany. Całość
jest łagodna i przyjazna w odbiorze, czytelna i prosta do wdrażania. Logo zostało zaprojektowane przez
Pawła Batyrę.

Zdjęcie 16. Logo Marki Jasła – wersja polska.

Zdjęcie 17. Logo Marki Jasła – wersja angielska.
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Logo stwarza duże szanse do opracowywania symboli dekoracyjnych, które mogą być wykorzystywane
jako element layoutu na materiałach reklamowych, promocyjnych oraz drukach firmowych.

Zdjęcie 18. Przykładowe symbole dekoracyjne.

Znak certyfikacji „Jasło – innowacyjna marka” jest elementem budowania wiarygodności Miasta jako
partnera biznesowego. Podmiot odznaczony certyfikatem innowacyjnej marki będzie mógł posługiwać
się nim na swoich materiałach i produktach, co będzie podkreślało jego nowoczesność i otwartość.
Jasło będzie natomiast kreowało wizerunek Miasta o przyjaznym klimacie dla innowacyjnych firm.

Zdjęcie 19. Znak certyfikacji gospodarczej „Jasło – innowacyjna marka”

Symbol odznaczenia „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Jasła” przyznawany na podstawie
Zarządzenia Nr III/42/2013 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 06.03.2013 r. w sprawie zasad obejmowania
Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Jasła i udziału Burmistrza Miasta Jasła w Komitetach
Honorowych.
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Zdjęcie 20. Symbol odznaczenia „Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Jasła”.

Herb Miasta Jasła pochodzi z czasów panowania dynastii Jagiellonów, a łączy się z osobą Jana
I Olbrachta. Najbardziej prawdopodobną interpretację symboliki herbowej, wydaje się opis - na
czerwonej tarczy monogram królewski JAR (Joannes Albertus Rex), a na nim korona królewska.
W przeszłości herby odgrywały istotną rolę w budowaniu tożsamości miast, ale współcześnie ta funkcja
wygasa. Obecnie herby mają znaczenie przede wszystkim historyczne i kolekcjonerskie. Jednakże, ze
względu na tradycję i przywiązanie do wagi historycznych symboli, rekomenduje się stosowanie herbu
przede wszystkim w oficjalnych dokumentach Burmistrza i Rady Miasta – w celu podkreślenia rangi
i autorytetu pism, na których występuje.
Pewnego rodzaju ograniczenie stosowania herbu w komunikacji Miasta Jasła doprowadzi do
zwiększenia jego znaczenia oraz podkreślenia istotności i wagi dokumentów, na których występuje
(nawiązanie to zasady elitarności).
Logo Marki Jasła w żaden sposób nie stanowi konkurencji dla herbu i nie ma za zadanie zastąpić go.
Logo ma być używane w wymiarze wizerunkowym, a herb w oficjalnych, urzędowych kontaktach.

Aby uniknąć wątpliwości przy stosowaniu tych znaków, obowiązywać powinien czytelny podział.
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Tabela 30. Zasady współistnienia logo i herbu.

symbol

funkcja
symbolu

Oficjalne logo (herb) instytucji
samorządowych Jasła i Urzędu Miasta
w Jaśle.
Wykorzystywane jest na wszystkich
oficjalnych dokumentach legislacyjnych
i administracyjnych.

Znak ten komunikuje główne atrybuty Miasta.
Ma wyróżniać Miasto Jasło na tle miast
konkurencyjnych oraz firmować wszystkie
materiały promocyjne i informacyjne.
Jest to również symbol wykorzystywany
w przypadku pełnienia przez Burmistrza funkcji
organizatora/sponsora imprez masowych,
kulturalnych i sportowych.
Urząd Miasta do firmowania działań
informacyjnych, inwestycyjnych, promocyjnych,
turystycznych, kulturalnych i sportowych

kto powinien
stosować?

Wszystkie komórki Urzędu Miasta Jasła oraz
instytucje mu podległe.

Jasielski Dom Kultury
organizacje pozarządowe i nieformalne grupy
społeczne
mieszkańcy przy zachowaniu zasad
posługiwania się znakiem
reklamy prasowe promujące Miasto wśród
turystów/przedsiębiorców/inwestorów, ulotki,
wydawnictwa promocyjne, katalogi, plakaty,
upominki, gadżety
strona internetowa Miasta

przykładowe
zastosowanie

Oficjalne dokumenty Urzędu Miasta.

oznaczenia ulic oraz innych tablic
informacyjnych
oznaczenia budynków Urzędu Miasta i instytucji
mu podległych
oznaczenia imprez masowych, kulturalnych,
sportowych i rozrywkowych, które organizuje
bądź sponsoruje Urząd Miasta lub, które
posiadają patronat Burmistrza
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Poniżej przedstawiono przykładowe wizualizacje występowania logo na materiałach promocyjnych.

Zdjęcie 21. Przykłady występowania logo na bilbordach.
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Zdjęcie 22. Przykładowe występowanie logo na materiałach promocyjnych.

Zdjęcie 23. Przykładowe występowanie logo w przestrzeni publicznej Jasła.

Powyższe wizualizacje są jedynie przykładowymi projektami i nie oznaczają konkretnych propozycji
działań marketingowych ani założeń kampanii promocyjnych.
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Miasta konkurencyjne w stosunku do Jasła zostały zdefiniowane przez Urząd Miasta w Jaśle i są to:
 Dębica
 Gorlice
 Jarosław
 Krosno
 Sanok
Żadne z miast konkurencyjnych w swoich głównych komunikatach promocyjnych nie nawiązuje do
wina.
Wśród miast konkurencyjnych najbardziej rozbudowany i spójny system identyfikacji wizualnej posiada
Sanok. Promuje się jako „Sanok – Miasto Kultury”, co jest widoczne zarówno na stronie internetowej,
jak i materiałach promujących imprezy miejskie.

Zdjęcie 24. Logo promocyjne Sanoka.
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Zdjęcie 25. Wizualizacja promocji Sanoka.
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Wyraźnie określony kierunek budowy wizerunku posiada Krosno. Hasłem promocyjnym jest „Krosno.
Miasto Szkła”, chociaż na stronie internetowej na top banerze występuje także „Niepowtarzalne
Miasto w wyjątkowym miejscu”. Hasło „Krosno. Miasto Szkła” występuje także na materiałach
promujących imprezy miejskie. Krosno nie ma jednak żadnego spójnego systemu identyfikacji
wizualnej. Hasło promocyjne jest pisane różnymi czcionkami i występuje w różnych zestawieniach
graficznych. Z pewnością wpływa to na rozmycie komunikatów marketingowych, a brak logotypu
nawiązującego do przyjętego kierunku wizerunku najbardziej osłabia efektywność wysyłanych
komunikatów.

Zdjęcie 26. Wizualizacja promocji Krosna.

Żadne z pozostałych miast konkurenyjnych – Jarosław, Dębica oraz Gorlice – nie posiadają ani haseł
promocyjnych, ani logotypów, ani wyraźnie przyjętych kierunków promocji, które można by
zauważyć odwiedzając oficjalne witryny miejskie czy też zaobserwować na materiałach promocyjnych.
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Zdjęcie 27. Wizualizacja promocji Jarosławia.
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Zdjęcie 28. Wizualizacja promocji Gorlic.
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Zdjęcie 29. Wizualizacja promocji Dębicy.
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Tabela 31. Miasta konkurencyjne wobec Jasła pod względem enoturystycznym.
Miasto

Imprezy enoturystyczne
Zielona Góra, to miasto,
w którym w ciągu roku odbywa
się wiele imprez
enoturystycznych, np.:

Plakat imprezy

Opis imprez
Opis niektórych pozycji:
Winobranie:
Święto trwające od 7 do 9 dni, podczas których organizowanych jest
szereg wydarzeń winiarskich jak:






Winobraniowy Konkurs Win
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Jarmark Winobraniowy
Korowód
Zielonogórski Półmaraton



Winobranie – Dni Zielonej
Góry



Ogólnopolski Konkurs Win



Konkurs Win Domowych



Wiosenna Próba
Zielonogórskiego Wina

Winobranie jest imprezą odbywającą się od 1852 roku.



Dni Otwartych Winnic

Ogólnopolski Konkurs Win



Winobranie w Skansenie –
Ochla



Odpust ku czci św.
Marcina – patrona
winiarzy i „dzień otwartej
bramy” – Paradyż

Jego celem jest promowanie odradzającej się w kraju produkcji win
gronowych z upraw własnych. Organizatorem konkursu są Urząd
Miasta Zielona Góra oraz Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa
„Gloria Monte Verde”. W 2013 roku odbyła się IV edycja konkursu.

Zielona Góra



Wigilia dla Zielonej Góry
z „grzańcem
zielonogórskim”

Konkurs Win Domowych
Celem konkursu jest promowanie tradycji domowego wytwarzania
win. Organizatorem konkursów są Urząd Miasta Zielona Góra oraz
Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”.
W 2013 roku odbyła się XI edycja konkursu.

strona | 131

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

Janowiec

Święto Wina

Na dziedzińcu janowieckiego zamku w 2013 roku odbyła się
IV edycja Święta Wina organizowanego przez Stowarzyszenie
Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym, Gminę Janowiec oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Janowcu. Święto rozpoczyna Msza św. w miejscowym
kościele parafialnym, odprawiona w intencji winiarzy, połączona
z uroczystym poświęceniem młodego wina. Następnie wszyscy biorą
udział w barwnym korowodzie na dziedziniec janowieckiego zamku,
gdzie odbywa się degustacja wina z okolicznych winnic oraz
specjałów regionalnej kuchni, w tym m.in. tradycyjnych serów,
szparagów i wędzonych ryb. Dodatkowymi atrakcjami są stoiska ze
specjalistycznym sprzętem winiarskim, twórców ludowych a także
przygrywające kapele.
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Kraków

Przemków

Rzeszów

Święto Chleba i Wina

W 2013 roku odbyła się już X edycja tego święta organizowanego
przez Stowarzyszenie Małopolska Izba Produktów Regionalnych,
Tradycyjnych i Ekologicznych. Prezentuje ono bogate tradycje
krakowskich piekarzy i niepowtarzalny smak krakowskich wypieków,
jak również odtwarzane z pietyzmem winiarskie tradycje
Małopolski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego
Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Profesor
Jacek Majchrowski i Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Profesor Wojciech Nowak.

Dolnośląskie Święto Miodu
i Wina

Dolnośląskie Święto Miodu i Wina jest imprezą cykliczną
odbywającą się od 2000 roku. Organizatorami Święta są Urząd
Miejski w Przemkowie oraz Przemkowski Ośrodek Kultury,
Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Towarzystwo Wspierania
Pszczelarstwa w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Dolnośląski
Oddział Parków Krajobrazowych w Piotrowicach.

Galicyjski Festiwal Win

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia.
W ramach Festiwalu odbywają się prezentacje polskich
i zagranicznych winnic z degustacjami komentowanymi win.
Dopełnieniem Festiwalu są występy zespołów muzycznych
i tanecznych.
W 2013 roku odbyła się I edycja Festiwalu.
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Ta odbywająca się w 2013 roku po raz 9, w każdy drugi weekend
września impreza, to popularyzacja nie tylko kultury picia wina, ale
też wielki festyn o charakterze historyczno-etnicznym.

Środa Śląska

Święto Wina w Mieście
Skarbów

Na warsztatach poznaje się tajniki sztuki rzemieślniczej, kulinarnej
i winiarskiej.
Każde z tych festiwali obfituje w konkursy, pokazy walk rycerskich
i wybory Miss Winnego Grona.

Krosno

Festiwal Win Węgierskich
im. Portiusa

W 2013 roku po raz jedenasty na krośnieńskiej starówce odbył się
Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa, podczas którego można było
smakować wina oglądać wystawy malarstwa, spotykać się
z winiarzami i słuchać nastrojowej muzyki. W 2013 roku Uroczyste
Degustacje odbywały się w sali pokazów hutniczych Centrum
Dziedzictwa Szkła, gdzie poznanie prezentowanych win, połączone
było z możliwością poznania procesu tworzenia krośnieńskiego
szkła. W 2013 roku do najlepszych węgierskich win dołączyły wina
polskie.
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Krynica
Zdrój

Międzynarodowy Festiwal
Wina i Smaku

W 2013 roku na krynickim deptaku odbyła się III edycja festiwalu,
podczas którego można było brać udział w degustacji win z całego
świata. Oprócz produktów regionalnych można było podziwiać m.in.
wyroby ludowe.
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Żary

Jarmark Miodu i Wina

Jarmark Miodu i Wina odbywa się na rynku miejskim od 2006 roku.
Można się na nim zaopatrzyć w produkty wytwarzane przez
lokalnych pszczelarzy i winiarzy, w tym przede wszystkim w miód
pitny Dolnołużycki – dostępny tylko podczas jarmarku. Oferta
pszczelarzy i winiarzy uzupełniona jest przez stoiska z tradycyjną
żywnością, przetworami, owocami, rzemiosłem artystycznym
i kosmetykami produkowanymi na bazie produktów naturalnych.
Organizatorem dorocznego Jarmarku Miodu i Wina, który odbywa
się w drugiej połowie września, w mieście Żary (Dolne Łużyce, woj.
lubuskie), jest żarskie Towarzystwo Upiększania Miasta.

Ustroń

Święto Wina

Ustrońskie Święto Wina rozpoczyna się co roku od wejścia na rynek
boga wina Bahusa, który czuwa nad przebiegiem całej imprezy
i symbolicznym wychyleniem pucharu otwiera święto. Prezentacji
winnic i degustacji wina towarzyszą koncerty muzyczne i występy
artystyczne.
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Analizując pozycjonowanie tematyczne (enoturystyczne) Miasta Jasła w zakresie nowej marki należy
stwierdzić, że w chwili obecnej konkurencję stanowi 11 miast/gmin – są to miasta/gminy realizujące
wydarzenia, w których główną lub znaczącą rolę odgrywa wino:


Zielona Góra (miasto)



Środa Śląska



Zielona Góra (gmina)



Krosno



Janowiec



Krynica Zdrój



Kraków



Żary



Przemków



Ustroń.



Rzeszów

Analiza portali internetowych tych miast i gmin pokazuje jednak, że żadne z nich nie kreuje swojego
wizerunku w oparciu o winiarstwo i enoturystykę. Jasło będzie zatem pierwszym miastem w Polsce,
które wizerunek marki opiera na enoturystyce.
Wartym odnotowania jest fakt, że 5 imprez winiarskich ma swoje oddzielne (dedykowane) strony
internetowe, a Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa w Krośnie posiada własną część na stronie
internetowej Stowarzyszenia Portius. Pozostałe wydarzenia są jedynie podstroną na portalach
organizatorów (najczęściej mało atrakcyjną).

Zdjęcie 30. Strona internetowa Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle.

Źródło: http://dniwina.pl/.
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Zdjęcie 31. Strona internetowa Winobrania w Mieście Zielona Góra.

Źródło: http://winobranie.zgora.pl/.

Zdjęcie 32. Strona internetowa Międzynarodowego Festiwalu Wina i Smaku w Krynicy Zdrój.

Źródło: http://www.akademiawina.info/.
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Zdjęcie 33. Strona internetowa Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Źródło: http://swietomiodu.przemkow.npc.pl/.

Zdjęcie 34. Strona internetowa Galicyjskiego Festiwalu Win w Rzeszowie.

Źródło: http://www.galicjavitis.pl/galicyjski-festiwal-win.html.
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Zdjęcie 35. Serwis informacyjny o Festiwalu Win Węgierskich im. Portiusa w Krośnie na stronie
internetowej Stowarzyszenia Portius.

Źródło: http://festiwal.portius.pl/

Analiza logo promocyjnych miast konkurencyjnych wykazała, że żadne z nich nie buduje swojego
wizerunku na winie. Co interesujące Gmina Zielona Góra i Środa Śląska posiadają w swoich herbach
element winny, co zgodnie z zasadami heraldyki wskazuje na istotne znaczenie wina w historycznych
uwarunkowaniach rozwoju tych gmin. Jednakże, samorządy te nie zdecydowały się na chwilę obecną
(wrzesień 2013) na budowanie swoich marek w oparciu o „winny” wizerunek. Posługiwanie się bowiem
samym herbem w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej nie jest wystarczającym czynnikiem aby
uznać, że w ten sposób dana jednostka samorządu terytorialnego buduje w profesjonalny sposób
własną markę.
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Zdjęcie 36. Herby miast konkurencyjnych, które bezpośrednio odwołują się do motywu wina.
Gmina Zielona Góra

Środa Śląska

Spośród 11 miast konkurencyjnych tematycznie jedynie w przypadku 5 Strategii Rozwoju można
odnaleźć jakiekolwiek odwołania do wina. Zdecydowanie najwięcej wzmianek o winie jest w Strategii
Rozwoju Gminy Zielona Góra – wprost odwołanie w misji gminy. Istotną rolę winiarstwo posiada
w przypadku Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra – wzmianka w wizji rozwoju miasta (choć należy
stwierdzić, że w winiarstwo w wizji Miasta Zielona Góra nie ma priorytetowego znaczenia). W Strategii
Rozwoju Środy Śląskiej wino występuje jedynie 2-ktornie w przypadku wzmianek o Święcie Wina
w Mieście Skarbów (diagnoza oraz SWOT). Podobnie w przypadku Strategii Rozwoju Przemkowa wino
występuje jedynie w kontekście Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina (SWOT i zadania). W Strategii
Rozwoju Miasta Żary wino występuje tylko i wyłącznie w jednym z zadań w zakresie odbudowy
„Domku winiarni” w parku.
W Strategiach Rozwoju Ustronia, Krynicy Zdrój, Krosna, Janowca, Rzeszowa i Krakowa słowo „wino”
w ogóle nie występuje. W żadnej z 11 Strategii Rozwoju miast konkurencyjnych nie występuje słowo
„enoturystyka”, które jest USP (unikalna propozycja sprzedaży/unikalna cech marki) Miasta Jasła.

Należy stwierdzić, że pomimo organizacji wydarzeń, w których wino ma kluczowe/istotne
znaczenie, zdecydowana większość z miast konkurencyjnych tematycznie nie traktuje
winiarstwa w perspektywie strategicznej. Jedynie w przypadku Miasta Zielona Góra i Gminy
Zielona Góra należy uznać, że wino jest traktowane jako jeden z priorytetów. To właśnie te
samorządy stanowią główną konkurencję dla Jasła. Ważnymi konkurentami są również Środa
Śląska i Przemków. Pomimo braku strategicznych odniesień w dokumentach również Rzeszów,
Kraków i Janowiec stanowią istotnych konkurentów w rywalizacji o prymat w winiarskim
wizerunku w Polsce.
Zdecydowanie głównym konkurentem Jasła jest Miasto Zielona Góra, które często nazywane
jest Miastem/Grodem Bachusa.
Regionami, które mogą w swoich komunikatach promocyjnych podkreślać winiarstwo jako
atrakcję turystyczną mogą być: Lubuskie, Małopolskie, Lubelskie, Śląskie i Dolnośląskie.
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Tabela 32. Wino w Strategiach Rozwoju miast konkurencyjnych tematycznie.
L.p.

Miasto/Gmin

Fragment Strategii Rozwoju nawiązujący do wina jako istotnego czynnika
Misja Gminy Zielona Góra:

1.

Gmina Zielona Góra

Jesteśmy Gminą położoną wokół miasta Zielona Góra (...) miejscem ekologicznej
produkcji rolnej i kultywowania tradycji winiarskich89.
Wizja rozwoju:

2.

Miasto Zielona Góra

(…) Miasto jest lepiej wypromowane w Polsce i rozpoznawane jako modne do
mieszkania miasto w zieleni, atrakcyjne turystycznie, z ciekawą i unikatową
w kraju ofertą turystyczną opartą m.in. o tradycje winiarskie90.
Opis diagnozy:

3.

Środa Śląska

Współcześnie istotny wkład w kształtowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
ma wydarzenie kulturalne nawiązujące do średniowiecznych tradycji winiarskich
– Święto Wina w Mieście Skarbów. Inicjatywa, podejmowana od 2005 r., cieszy
się coraz większym zainteresowaniem w całym regionie. Ze względu na zasięg
oddziaływania, działania promocyjne i rozbudowany program artystyczny Święto
Wina w Mieście Skarbów jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w gminie
Środa Śląska, wpisanym do dolnośląskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych.
Silne strony SWOT:
Organizowane w Środzie Śląskiej „Święto Wina w Mieście Skarbów” staje się
jednym z najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku91.
Atuty strategiczne w SWOT:
Organizacja znanej w regionie imprezy o charakterze promocyjnym, kulturalnorozrywkowym i turystyczno-rekreacyjnym – Dolnośląskie Święto Miodu i Wina

4.

Przemków
Zadania:
Organizacja imprez o charakterze promocyjnym, kulturalno-rozrywkowym
i turystyczno-rekreacyjnym, jak np. Święto Miodu i Wina92.
Zadania:

5.

Miasto Żary

6.

Ustroń

brak

7.

Krynica Zdrój

brak

8.

Krosno

brak

9.

Janowiec

brak

10.

Rzeszów

brak

11.

Kraków

brak

Zagospodarowanie parku przy Zamku i odbudowa „Domku winiarni” w parku93.

89

www.bip.gminazg.pl/system/obj/478_Strategia_rozwoju.pdf.
http://bip.zielonagora.pl/system/obj/28257_ro_4_27042012.pdf.
91
www.srodaslaska.pl/www/upload_module/wysiwyg/JACEK_PRG/Strategia%20Rozwoju%20Gminy.pdf.
92
www.prawomiejscowe.pl/FILE_REPOSITORY/16745/LegalActs/1812/Zalacznik1.pdf.
93
www.bip.zary.pl/system/obj/986_Strategia_dla_Miasta_Zary.doc.
90
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Zdjęcie 37. Logo Marki Jasła na tle logo miast i regionów konkurencyjnych.
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Jarosław Górski w publikacji „Marka miejsca – kapitał dobrego wizerunku” stwierdza, że promocja
miejsca to coś więcej, niż tylko tradycyjnie rozumiana komunikacja marketingowa. Oprócz takich
funkcji jak informowanie i wywołanie zainteresowania ofertą konkretnej grupy odbiorców (w celu
podjęcia decyzji o „kupnie” oferty danego miejsca), marketing terytorialny służy realizacji celów
ważnych dla różnych grup docelowych. Zwiększenie ruchu turystycznego, pobudzenie inwestycji,
ożywienie identyfikacji i świadomości tożsamości lokalnej i poprawa poczucia jakości życia – to cele,
którym służą działania budujące markę danego miejsca94.
Każda marka i każdy przekaz promocyjny jest kierowany do określonych grup odbiorców, instytucji, czy
też osób. Mogą nimi być: inwestorzy, mieszkańcy własnego miasta i innych, turyści, inne samorządy,
przedsiębiorcy, artyści, sportowcy itd.
W procesie komunikacji miasta z odbiorcami nie można pominąć żadnej z tych grup, jednak warunkiem
skutecznej promocji jest tworzenie wyrazistych komunikatów odpowiadających na potrzeby
informacyjne jak najwęższych i jednorodnych grup.
Przekaz promocyjny Miasta Jasła należy kierować do 3 głównych grup odbiorców:


mieszkańcy,



przedsiębiorcy/biznesmeni:



»

inwestorzy zewnętrzni,

»

przedsiębiorcy jasielscy,

»

uczestnicy wyjazdów typu incentive,

turyści:
»

enoturyści,

»

kulturowi,

»

rodzinni,

»

aktywni.

W rzeczywistości nie jest możliwe planowanie i podejmowanie działań promocyjnych bez akceptacji
mieszkańców, bez ich aktywnego udziału. Wśród tej grupy należy budować poczucie pełnienia funkcji

94

Na podstawie: J. Górski, Marka miejsca – kapitał dobrego wizerunku, Best Place – Europejski Instytut
Marketingu Miejsc, festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/WIZERUNE_MEJSCA.pdf.
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Ambasadorów Marki Jasło. Zadowolenie z życia w Jaśle, życzliwość i otwartość mieszkańców mają być
cechami, które w integralny sposób wpływają na tożsamość marki i ją budują.
Badania PARR pokazują, że wśród mieszkańców Jasła, Miasto w którym żyją, budzi różne uczucia
i emocje: pozytywne u 24,5%, neutralne wśród 18%, negatywne u 20,2%, a trudność z ich określeniem
ma aż 37,3%. Działania w zakresie kreacji marki będą w pierwszej kolejności kierowane do
niezdecydowanych, zatem do osób postrzegających Jasło neutralnie i tych, którzy mają problem ze
zdefiniowaniem swoich uczuć do Miasta (łącznie 55%).
Ze względu na fakt, iż Jasło budzi wśród mieszkańców ambiwalentne emocje w komunikacji konieczne
jest podkreślanie czynników budujących pozytywny odbiór Miasta. Mieszkańcy cenią przede wszystkim
położenie, atrakcyjność oferty handlowej galerii, czystość i estetykę miasta oraz nowo powstałe tereny
rekreacyjne, stan środowiska naturalnego i poziom bezpieczeństwa. Przeszkadza im natomiast opieka
zdrowotna, komunikacja z władzami oraz brak ofert spędzania czasu wolnego.

Wykres 40. Ocena przez mieszkańców czynników wpływających na jakość życia w Jaśle.
pozytywnie
100%

1,0

90%
26,8

neutranie

2,9
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14,3

4,8
17,1
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32,8

8,1
16,9
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29,5

14,5
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8,1

7,4
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32,1

24,0

25,2
60%

13,3

8,3

18,1

36,8

17,8

50%

3,6

6,4

80%
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negatywnie

16,2
17,1

30,4

30,6

21,1

26,8

40%

23,3

33,5

38,0

70,5

67,9

30%
52,3
20%

39,4

38,5

39,9

46,1
38,0

46,1

45,6
26,1

28,5

Komunikacja władz samorządowych z
mieszkańcami

Opieka zdrowotna

31,1

10%

33,0

32,3

27,8

22,8

0%

Atrakcyjność oferty handlowej centrów i galerii
handlowych

Dostępność ofert aktywnego wypoczynku

Stan środowiska naturalnego

Aktywność społeczna mieszkańców

Dostępność mieszkań

Położenie geograficzne

Atrakcyjność oferty imprez kulturalnych i
rozrywkowych

Poziom bezpieczeństwa publicznego

Możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu

Nowopowstałe tereny rekreacyjne

Obiekty przeznaczone dla dzieci (przedszkola,
żłobki, place zabaw)

Poziom (jakość) nauczania w szkołach
podstawowych i ponadgimnazjalnych

Komunikacja w mieście

Czystość i estetyka miasta

Stan dróg i chodników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 421 mieszkańców Jasła.
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JASIELSCY PRZEDSIĘBIORCY.
Jak wskazują badania PARR, jasielscy przedsiębiorcy sceptycznie oceniają atrakcyjność gospodarczą
Jasła – 40% uważa, że Jasło nie jest atrakcyjnym miejscem pod względem gospodarczym, a 51%, że
warunki do prowadzenia firmy na terenie Miasta są niesprzyjające. Mimo to, jasielski biznes uważa, że
Jasło to dobre miejsce do życia (43%), a 31% przedsiębiorców jest zadowolonych, że prowadzi w Jaśle
firmę (przy 21% negatywnych wskazań).
W obliczu powyższych danych niezwykle ważne jest kreowanie pozytywnych relacji na linii biznesadministracja i tworzenie właściwego klimatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem
przedsiębiorców najskuteczniejszy wpływ na wzrost atrakcyjności gospodarczej Miasta Jasła miałyby:
 tworzenie odpowiedniego klimatu gospodarczego – stabilna polityka gminy w zakresie ulg
i zwolnień podatkowych,
 promocja Miasta pod kątem możliwości inwestowania,
 pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych z UE dla podmiotów gospodarczych,
 organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje miejscowej ludności,
 poprawa dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej,
 aktywna współpraca z samorządem gospodarczym (stowarzyszenia, związki, kluby biznesu itp.).
Te działania zatem w pierwszej kolejności powinny podejmować i komunikować władze Miasta aby
poprawić biznesowy wizerunek i zyskać przychylność przedsiębiorców. Częste spotkania
z przedsiębiorcami, wspieranie powstawiania zrzeszeń biznesowych oraz tworzenie stałych ciał
konsultacyjno-doradczych przy Burmistrzu Miasta w celu wymiany informacji i wzajemnych oczekiwań
są działaniami, które w pierwszej kolejności należy podjąć.
Głównymi barierami, których eliminacji oczekuje jasielski biznes są:
 ubogie społeczeństwo,
 wysokie podatki miejskie,
 biurokracja,
 ograniczony/niewielki rynek zbytu,
 słaba infrastruktura drogowa,
 niedostatecznie szybkie dokonywanie zmian MPZP.
Realny wpływ na zasobność portfeli mieszkańców oraz wielkość rynku zbytu władze miejskie mają
niewielki, ale eliminacja pozostałych barier jest możliwa dzięki działaniom samorządu Jasła.
Ze względu na duże problemy z pracą w Jaśle niezwykle ważne jest wspieranie powstawania nowych
przedsiębiorstw. W tym celu istotne jest wytworzenie wśród mieszkańców zainteresowanych
założeniem firmy przekonania, że w Jaśle można uciec od zgiełku wielkich miast i spokojnie (przy
ograniczonej konkurencji) realizować własne interesy. Należy zatem promować dobre praktyki
biznesowe oraz umożliwiać spotkania z przedsiębiorcami, którzy swoim przykładem pokażą, że można
odnieść sukces prowadząc firmę w Jaśle.
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INWESTORZY ZEWNĘTRZNI95.
Potencjał Jasła stwarza realne szanse na „przyciągnięcie” inwestorów z zewnątrz (głównie średniej
wielkości). Aby stało się to faktem Miasto Jasło powinno stosować właściwą komunikację biznesową,
która będzie:
 uwzględniać oczekiwania inwestorów,
 uwzględniać korzyści ekonomiczne (piękne krajobrazy i zachody słońca nie skuszą żadnego
inwestora)
 uwzględniać „zachodnią” kulturę prowadzenia biznesu (profesjonalizm, kulturę korporacji
oraz oczekiwany standard i jakość obsługi),
 szukać porozumienia w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (ludzie „kupują” korzyści,
a nie opis technologiczny),
 polegać na dywersyfikowaniu się wobec konkurencji.
Inwestorzy, w komunikatach kierowanych przez władze Jasła, powinni odnajdywać ważne dla siebie
argumenty i otrzymywać informacje, że właśnie w Jaśle jest to czego szukają, a więc:
» „… dostępne, gotowe, silnie zmotywowane kadry...’’
» „… miejsce do inwestowania spełniające oczekiwania…”
» „… lokalizację w pobliżu moich klientów…”
» „… gotowe do wykorzystania zasoby…”
» „… rozumiejących mój biznes partnerów…”
» „… dostęp do zasobnych rynków zbytu…”
» „… dobre doświadczenia z kooperantami z Jasła…”
» „… w Jaśle biznes się udaje – widzę to po sukcesach innych firm…”.
Decyzję o tym czy i gdzie (w jakim mieście) ulokować środki inwestor podejmuje na podstawie
10 czynników:
1. Chłonność rynku – wielkość populacji zamieszkującej gminę i dynamika jej rozwoju, ludność
w otoczeniu 30-tu km, stopa bezrobocia, migracja, liczba podmiotów gospodarczych,
dynamika ich rozwoju;
2. Jakość rynku pracy – odsetek ludzi mających wykształcenie wyższe, uczniowie w szkołach
średnich, obecność na danym terenie szkół wyższych, instytutów naukowych itp.;
3. Klimat społeczny – stabilność polityczna, aktywność społeczności lokalnej, liczba społecznych
liceów, obecność prasy itp.;
4. Infrastruktura techniczna – możliwość łatwego podłączenia telefonów, wydolna oczyszczalnia
ścieków, inwestycje komunalne i ich dynamika, dochody budżetowe i proporcje budżetowych
wydatków na infrastrukturę itd.;
5. Infrastruktura otocznia biznesu – banki, banki zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne itp.;

95

Opis na podstawie: P. Kolas, Program Partner COI dla województwa lubelskiego, prezentacja z 2008 roku.

strona | 147

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018
6. Dostępność komunikacyjna – międzynarodowe drogi samochodowe, drogi kolejowe,
odległość do granic i przejść granicznych, odległość do najbliższych portów, lotnisk,
planowanych autostrad itd.;
7. Możliwość wypoczynku – miejsca noclegowe, zabytki, walory krajobrazowe, muzea, atrakcje
z okolicy itd.;
8. Koszt rozpoczęcia biznesu – koszty do poniesienia przy rozpoczęciu działalności w danym
miejscu;
9. Aktywność marketingowa władz lokalnych – działania podejmowane przez samorząd;
10. Sukcesy transformacji gospodarczej – firmy odnoszące sukcesy, dobre prywatyzacje,
obecność BIZ, udane projekty gospodarcze itp.
Warto mieć na uwadze, że oczekiwania inwestorów krajowych i zagranicznych są takie same – wszyscy
chcą robić dobre i zyskowne interesy, mieć możliwie mało kłopotów administracyjnych i ponosić
możliwie niskie ryzyko inwestycyjne (względna stabilność rynku, warunków inwestowania, polityki).
Atrakcyjność inwestycyjna danej JST zależy od czynników twardych i miękkich, które z jednej strony
mają różne znaczenie dla inwestora, a z drugiej wpływ władz publicznych na nie jest zmienny.

Wykres 41. Atrakcyjność JST – waga czynników twardych i miękkich dla inwestora.

Źródło: opracowanie P. Kolas, Program Partner COI dla województwa lubelskiego na podstawie: Grabow i in.,1995,
s.65, za: W. Dziemianowicz,, BIZ-między teorią a praktyką, Kraków 2002.
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W komunikatach biznesowych Jasło powinno skupiać się na swoich atutach, a więc podkreślać:

Tabela 33. Argumenty „twarde” i „miękkie” używane w komunikacji biznesowej Miasta Jasła.
argumenty „twarde”

argumenty „miękkie”



istnienie dużych i znanych firm na terenie
miasta



przychylne nastawienie władz do
inwestowania



funkcjonowanie SSE





bliskość przejść granicznych



transgraniczne położenie

klimat społeczny (rozwój dużych i średnich
firm jest najbardziej oczekiwanym kierunkiem
rozwoju)



wysokie zasoby rynku pracy, w tym duży
odsetek osób w wykształceniem wyższym



rozwinięta sieć szkół (od przedszkoli po
uczelnie wyższe)



oferta kulturalna



możliwości spędzenia wolnego czasu



certyfikat gospodarczy „Jasło innowacyjna
marka”

Źródło: opracowanie własne PARR.

W komunikacji z inwestorami zagranicznymi Miasto Jasło powinno posługiwać się logo Marki z hasłem
„invest mood”.

Zdjęcie 38. Logo Marki Jasła – wersja używana tylko i wyłącznie w kontaktach z inwestorami
zagranicznymi.
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UCZESTNICY WYJAZDÓW INCENTIVE
Ciekawą propozycją w ofercie Jasła mogą być wyjazdy typu incentive. Są to podróże motywacyjne,
często zespołu pracowników, sprzedawców, agentów opłacane przez przedsiębiorstwo w ramach
nagrody za realizacje odpowiednich wyników lub innych zadań, za wyróżniające się osiągnięcia lub jako
zachęta na przyszłość. W przypadku Jasła ważne jest przekonanie, że można tutaj zorganizować
seminarium, szkolenie czy spotkanie biznesowe w spokojnej atmosferze.

ENOTURYŚCI96
Enoturystyka, czyli turystyka winiarska (z greckiego oinos – wino), stała się ostatnio bardzo modnym
zjawiskiem. Statystyki pokazują, iż obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu
turystycznego.
By zrozumieć fenomen enoturystyki, trzeba wiedzieć kim są jej odbiorcy. Dzięki przeprowadzonym
badaniom wyodrębniono kilka wspólnych cech charakteryzujących enoturystów:
 wykształcenie wyższe,
 dochody wyższe od przeciętnych
 wiek około 25 lat, częściej w przedziale od 35 do 45 lat (z roku na rok średnia ta obniża się,
ponieważ coraz więcej ludzi młodych zaczyna interesować się tego rodzaju turystyką),
 najczęściej są to pary lub mężczyźni, liczba samotnie podróżujących kobiet jest wyraźnie
mniejsza (powoli się to wyrównuje, albowiem wśród młodszych enoturystów więcej jest kobiet),
 pracownicy na wysokich stanowiskach (wysokiej klasy specjaliści, menedżerowie,
przedstawiciele wolnych zawodów).
Typowy enoturysta mniej lub bardziej interesuje się winem i posiada na ten temat pewną wiedzę
(z książek, kursów, Internetu, czy wcześniejszych podróży), a także częściej lub rzadziej pije i kupuje
wino. Spośród wszystkich europejskich krajów największy odsetek uczestników turystyki winiarskiej
stanowią Niemcy, Austriacy, Brytyjczycy, Skandynawowie i mieszkańcy Beneluksu.
Enoturyści wyróżniają się także pewnymi wspólnymi upodobaniami związanymi z podróżowaniem:
 najczęściej wybierają kilka krótszych wyjazdów w roku, rzadziej dłuższe wakacje,
 sporadycznie zatrzymują się dłużej w jednym miejscu, raczej preferują krótkie pobyty ze
zwiedzaniem kilku miejsc,
 najczęściej korzystają z noclegów w hotelach, pensjonatach i pokojach typu „bed & breakfast”
o wyższym standardzie,
 interesuje ich lokalna kuchnia i kultura odwiedzanego regionu (zabytki, sztuka, itp.),
 przy planowaniu podróży korzystają z kilku źródeł informacji (Internet, przewodniki, opinie
znajomych),
 dokonując rezerwacji biletów i noclegów najczęściej korzystają z Internetu.

96

Opis na podstawie: Z. Kruczek, Enoturystyka w Polsce i na świecie, www.proksenia.pl/download/Enoturystyka
_Wspolczesne_formy_turystyki_kulturowej.pdf.
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Motywacje wyjazdów enoturystycznych:
 degustacja i chęć poznania nowych win,
 zakup wina,
 możliwość poznania wina w relacji z tradycyjną, lokalną kuchnią,
 wyjątkowa, niepowtarzalna atmosfera miejsc i regionów, w których powstaje wino,
 chęć zdobycia informacji o konkretnym winie lub jego producencie,
 okazja do wypoczynku, „ucieczka za miasto”,
 okazja do wspólnego spędzenia czasu z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi,
 możliwość poszerzenia wiedzy o winie.
Dzisiejszy enoturysta interesuje się nie tylko samym winem, interesuje się również całym kontekstem
jego powstawania. Coraz więcej producentów wina oferuje również swoim klientom rozmaite
programy edukacyjne, od krótkiej wycieczki z przewodnikiem, aż po specjalistyczne kursy o tematyce
winiarskiej. Jak już wcześniej wspomniano, enoturystykę coraz powszechniej traktuje się jako formę
turystyki poznawczej97, która jest związana z motywami – poznania przyrody, kultury (historycznej lub
współczesnej) oraz życia społecznego98. Enoturystyka mieści się zatem w nurcie turystyki kulturowej
z silnym elementem czynnego wypoczynku oraz dążenia turystów do pozostawania w kontakcie
z przyrodą99.
Znaczna większość podróży enoturystycznych, to krótkie wyjazdy weekendowe do stosunkowo
nieodległych celów. Wprawdzie enoturyści nie stronią od wizyt w odległych regionach winiarskich, lecz
podróży takich nie podejmuje się zbyt często. Natomiast wielu enoturystów co roku bierze udział
w kilku, albo nawet kilkunastu krótkich wyjazdach do regionów winiarskich, do których mogą dotrzeć
w ciągu co najwyżej kilku godzin.

TURYŚCI KULTUROWI
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Zespołów Zabytkowych (International Council on
Monuments and Sites – ICOMOS) turystykę kulturową definiuje w następujący sposób: „Turystyka
kulturowa to każda forma turystyki, która włącza odwiedzającego w doświadczenie wszystkich
kulturowych/kulturalnych aspektów danego miejsca, jego współczesnych stylów bycia, jedzenia,
topografii, środowiska, miast i wiosek, jak również jego miejsc historycznych i przedstawień
kulturalnych”. Turystyka kulturowa ma cechy turystyki alternatywnej, gdyż jest ona przeciwieństwem
turystyki masowej. W jej wypadku turysta nie jest osobą biegającą z aparatem i „zaliczającą” kolejne
zabytki. Na taką podróż trzeba przeznaczyć większą ilość czasu i środków pieniężnych. Poznanie opiera
się na metodzie wglądu, więc wymaga czasu i cierpliwości100.

97

C.M. Hall, G. Johnson, R. Mitchell, op. cit.
K. Przecławski, op. cit.
99
A. Kowalczyk, op. cit., s. 71.
100
A. Ziemba, Wydarzenie kulturalne jako element turystycznej promocji miejsca na przykładzie projektu
„Pierścień św. Kingi”, praca magisterska pod kierunkiem: Prof. dr hab. Anny Lubeckiej, Instytut Spraw
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 16-17.
98
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Indywidualne wymagania turystów sprawiły, że wyodrębnić można formy specjalistycznej turystyki
kulturowej. Klasyfikacja ta jest jednak płynna, gdyż często elementy z jednej formy łączą się
z elementami z innej. Jasło może ofertować zarówno turystykę dziedzictwa kulturowego, jak i kultury
współczesnej.

Tabela 34. Specjalistyczne formy turystyki kulturowej.
Turystyka dziedzictwa kulturowego

Turystyka kultury współczesnej

Turystyka chronionego dziedzictwa (obejmująca
zabytki ruchome i nieruchome), w tym:
»
»
»
»

turystyka archeologiczna
turystyka do obiektów i miejsc zabytkowych
turystyka muzealna
turystyka sepulkralna

Turystyka imprez i wydarzeń kulturalnych/turystyka
eventowa

Turystyka historyczna

Turystyka związana z współczesnymi sztukami
plastycznymi

Turystyka etnograficzna

Turystyka do obiektów architektury współczesnej

Turystyka „małych ojczyzn”

Turystyka do parków tematycznych

Turystyka sentymentalna/nostalgiczna

Turystyka clubbingowa

Źródło: Opracowanie A. Ziemba na podstawie: K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań
2008, s. 45.

Z uwagi na zróżnicowanie uczestników podróży w zakresie fachowej wiedzy, zainteresowania
problematyką, czy preferowanego spędzania wolnego czasu, w teorii turystyki kulturowej podzielono
turystów kulturowych na trzy główne grupy: motywowanych-, zainteresowanych- i przyciąganych
kulturowo101:



Turyści motywowani (determinowani) kulturowo to osoby, które w swoich podróżach kierują
się pogłębianiem swoich zainteresowań. Posiadają one zwykle bardzo dużą wiedzę na temat
odwiedzanych miejsc. Nastawieni są zwykle na „studiowanie” obserwowanych zjawisk, czy
artefaktów. Ich wyprawy zawierają zwykle mniej modułów, które jednak są realizowane
niezwykle szczegółowo.



Turyści zainteresowani kulturowo uznają czynniki kulturowe za główny, ale niekoniecznie
jedyny istotny element wyprawy. Charakteryzuje ich chęć poznania zjawisk i artefaktów,
o których mają powierzchowną wiedzę, bądź też zwiedzenia atrakcyjnych miejsc. Istotną rolę
przy wyborze destynacji odgrywa często moda. Osoby takie zwykle nastawione są na
zwiedzenie większej liczby miejsc i obiektów, kosztem ich bardziej powierzchownego poznania.
Do takich osób kierowane są tzw. wycieczki objazdowe.



Turyści przyciągani kulturowo są osobami – najczęściej podróżnymi indywidualnymi –
w założeniu wykraczającymi poza definicję turystów kulturowych, bowiem źródłem wyboru ich

101

Szlak zbójników karpackich to międzynarodowy pieszo-samochodowy historyczno-kulturowy szlak
turystyczny, www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=b&id_menu=703.
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destynacji podróżniczych nie jest chęć zaznajomienia się z wytworami kultury, jednakże na
miejscu docelowym ulegają zainteresowaniu miejscowymi walorami kulturowymi i w ten
sposób stają się turystami kulturowymi.
Profil turysty kulturowego
Ważną kwestią jest określenie profilu grupy docelowej – turysty kulturowego. Turyści uczestniczący
w turystyce kulturowej dążą do poznawania kultury i obcowania z nią102. Szczegółowe motywy, można
wymienić opierając się na badaniach przeprowadzonych w 1995 roku w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
i Holandii:




edukacja,














doświadczenia estetyczne,

chęć doświadczenia i poznania czegoś nowego (były to dwie najczęściej pojawiające się
odpowiedzi wśród respondentów),
interakcje społeczne,
rekompensowanie wyjazdem braku oferty kulturalnej w domu,
relaks i przyjemność,
religia,
samorealizacja,
spotkanie z historią,
ucieczka od spraw przyziemnych i codziennych,
ujrzenie miejsc i obiektów w rzeczywistości,
wymiana informacji z innymi osobami,
zainteresowanie architekturą/sztuką,
zainteresowanie wybranym zagadnieniem103.

Analizując motywy i częstość uczestnictwa w kulturze dostrzega się związek między nimi. Osoby, dla
których głównym motywem jest chęć indywidualnego rozwoju i komunikacji z innymi ludźmi mają
wyższą frekwencję niż te, dla których głównym motywem jest odpoczynek czy edukacja kulturalna.
Potrzeby kulturalne są (zgodnie z koncepcją A. Maslowa) potrzebami wyższego rzędu. Zaspokajane są
one w czasie wolnym i wymagają nakładów finansowych [Sobocińska, 2008, s. 73]. Rozwój technologii
informatycznej sprzyja kontaktowi między odbiorcą a twórcą. Nie komunikują się już między sobą tylko
za pomocą dzieła oraz towarzyszącym mu procesom odbioru i twórcy. Porozumienie nawiązuje się
w przestrzeni wirtualnej104. Stąd ważne jest aby oferta kulturalna Jasła była ogólnie dostępna
w Internecie i opracowana w atrakcyjny wizualnie sposób. Dobrym rozwiązaniem wydaje się
opracowanie wortalu (portal tematyczny) poświęconego kulturze i turystyce.

102

T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 21.
G. Richards, J. Wilson, Tourism development trajectories: From culture to creativity?, [w:] (red.) G. Richards,
J. Wilson, Tourism, creativity and development, London and Routledge 2007, s. 25.
104
M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Warszawa 2008, 73.
103
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Interesującą typologię proponuje Krzysztof Przecławski, dzieląc turystów na cztery kategorie:



zorganizowany turysta masowy – to ten, który w czasie pobytu zachowuje swoje zachowania
i zwyczaje; porównuje się jego wrażenia z tymi, które wynosi się w trakcie oglądania filmu,



indywidualny turysta masowy – rutynowo wynoszący z podróży doświadczenie miejsca,



poszukiwacz – przyzwyczajony do wygód i komfortu eksplorator nowych wrażeń,



„drifter” – to ten, integrujący się z nowo poznaną kulturą105.

Rozróżniono tu turystów pod względem głębokości i zaangażowania w kontakt z kulturą. Każda
z wyodrębnionych grup oczekuje innego produktu i innego sposobu traktowania. Dlatego tak trudno
stworzyć produkt uniwersalny, który sprostałby wymaganiom wszystkich. Warto zapoznać się
z profilami odbiorcy, do którego będzie adresowane wydarzenie a później stworzyć produkty, które
zaspokoją potrzeby jak największej ilości osób106.
Odwołując się do formy turystyki eventowej warto określić profil typowego uczestnika turystyki
eventowej popularnej. Wydarzenia te mają charakter widowiskowy. Uczestniczą w nich najczęściej
rodziny z dziećmi, które w ten niecodzienny sposób pragną przekazać jakieś wartości swoim
podopiecznym. Odbiorcom takim zależy na łatwości dojazdu (dostępność komunikacyjna) oraz
posiadaniu podczas wydarzenia dobrego miejsca zapewniającego odpowiednią widoczności. Bardziej
niż dla innych ważne są dodatkowe usługi. Dziecko nie zrozumie braku infrastruktury do zaspokojenia
potrzeb (wrócić należy do założeń piramidy Maslowa – można przejść na wyższy szczebel piramidy,
pod warunkiem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych). Grupa ta jest na tyle wymagająca, że
program musi być dopasowany do różnych kategorii wiekowych, jednocześnie zrozumiały i czytelny
dla dzieci oraz przyjazny dla ich rodziców.
Biorąc pod uwagę widowiskowość rekonstrukcji historycznej jej odbiorcami są najczęściej rodziny
z dziećmi oraz wycieczki szkolne. Do odbiorców należy w tym wypadku zaliczyć osoby biorące czynny
udział w rekonstrukcji. Są to pasjonaci zafascynowani dawną kulturą i posiadający środki pieniężne do
jej odtwarzania. Obie grupy odbiorców pragną by odtwarzana historia była jak najbardziej realistyczna.
Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do szczegółów, nie tylko strojów, ale i zachowania i gry
aktorskiej107.

TURYŚCI RODZINNI I AKTYWNI
Aby w skuteczny sposób definiować ofertę turystyczną kluczową wiedzą jest to jaki typ turystów
odwiedza Jasło w dominującym stopniu. Poniżej dokonano analizy w oparciu o metodologię Polskiej
Organizacji Turystycznej użytą w badaniu potencjału turystycznego Polski Wschodniej. Na podstawie
tej metodologii PARR przeprowadziła badania 400 turystów w ostatnich 3 latach odwiedzających Jasło.
Wnioski z niego płynące ukazują, że do Jasła w przeważającej większości przyjeżdżają turyści rodzinni

105

K. Przecławski, Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków 1997, s. 39.
A. Ziemba, op. cit., s. 24.
107
Ibidem.
106
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i aktywni wczasowicze. Co istotne jest to zbieżne z często pojawiającymi się opiniami dotyczącymi Jasła
jako miasta rodzinnego.
Typy turystów – podział turystów ze względu na potrzeby108
Na podstawie głównej potrzeby (lub połączenia kilku potrzeb), do której zaspokojenia dąży się w czasie
wyjazdu wakacyjnego wyodrębniono różne typy turystów:
1. Modny imprezowicz
4. Aktywny
2. Towarzyski

5. Wczasowicz

3. Poszukiwacz inności

6. Rodzinny

Opis profilu turysty rodzinnego i aktywnego:

Rodzinny
Charakterystyka: Dla tej grupy osób najważniejszy na wakacjach jest czas spędzony z rodziną. Ważne jest dla nich znalezienie
równowagi między relaksem a aktywnością – trochę czasu przeznaczają na bierny odpoczynek (leżak, plaża), a część na
spacery, rowery, zwiedzanie, zabawę z dziećmi. Jeżdżą na wakacje w gronie najbliższej rodziny. Wybierają miejsca mało
turystyczne, które pozwolą spędzić czas z rodziną w ciszy i spokoju, ale też dadzą możliwość wspólnego wypoczynku.
Najbardziej ze wszystkich grup nastawieni są na potrzeby dzieci – często wybierają miejsca pod kątem atrakcyjności dla dzieci,
a nie dla siebie. Ważne dla nich jest połączenie zabawy z edukacją – chcą, aby dziecko się dobrze bawiło, a jednocześnie
zobaczyło coś nowego, nauczyło się czegoś. Często osoby te mają poczucie, że w ciągu roku poświęcają zbyt mało czasu
swoim dzieciom, w związku z tym traktują wyjazd jako dobry moment na „nadrobienie zaległości”. Chcą mieć poczucie
bezpieczeństwa, dlatego często wybierają miejscowości sprawdzone przez nich lub przez znajomych.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Ze względu na rodzinny charakter wyjazdów ważny jest pewien standard noclegu,
dojazdu i wyżywienia (ale nie mają wygórowanych wymagań). Komfort w miejscu noclegu jest dla nich ważny, ponieważ
spędzają tam czas także w trakcie dnia. Tak jak osoby z typu Aktywnego często wybierają noclegi w agroturystyce, ale traktują
to gospodarstwo jako miejsce gdzie spędza się czas, a nie tylko jako bazę wypadową (jak to robią aktywni turyści). Dlatego też
cenią dodatkowe atrakcje jakie może zaoferować agroturystyka, np. oglądanie i karmienie zwierzątek. Zależy im także na
podstawowym zapleczu dla dzieci (boisko, plac zabaw, itp.). Ciekawa przyroda nie jest dla nich podstawowym kryterium
wyboru, nie oczekują także dużego zróżnicowania okolicy.

Aktywny
Charakterystyka: Najważniejsze dla aktywnych turystów jest czynne spędzanie czasu na wakacjach – zarówno poprzez
uprawianie sportów jak i inne zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, grzybobranie, wędkarstwo). Ważne jest dla nich
spędzanie czasu blisko natury, zwiedzają „przy okazji” i wybierają przede wszystkim ruiny, zamki, skanseny, a w mniejszym
stopniu muzea. Przywiązują niezbyt dużą uwagę do miejsca wyjazdu – wszędzie są w stanie zorganizować sobie czas wolny,
ale chcą mieć poczucie, że można tam coś robić. Lubią niepowtarzalne atrakcje turystyczne, takie których nigdzie indziej nie
można zobaczyć, jedyne w swoim rodzaju np. dom do góry nogami. Przyciągają ich też atrakcje typu „naj” np. najdłuższa,
najstarsza, największa. Osoby z tej grupy często jadą tam, gdzie ktoś im polecił – jest to dość otwarta grupa, która chętnie
sprawdza nowe (ale raczej zarekomendowane) miejsca.

108

Opis na podstawie: Potencjał Turystyczny Polski Wschodniej – badanie poprzedzające tworzenie kampanii
reklamowej. Raport z badania jakościowego, Raport przygotowany przez Dom Badawczy Maison dla Polskiej
Organizacji Turystycznej, Warszawa kwiecień 2009, s. 7-14.
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Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Ważnym kryterium branym pod uwagę jest spora ilość atrakcji umożliwiających aktywne
spędzanie czasu np. spływy kajakowe, trasy rowerowe, boisko. W przypadku rodzin z dziećmi ważne są także atrakcje dla
dziećmi np. plac zabaw, park tematyczny, tor przeszkód. W związku ze stylem spędzania wakacji (ciągle „na powietrzu”) cenią
różnorodną i ciekawą przyrodą. Nocleg nie jest bardzo istotnym elementem wyjazdu dla osób z tej grupy – osoby bez dzieci
najczęściej śpią pod namiotem lub wynajmują pokoje w tanich kwaterach prywatnych, natomiast osoby z dziećmi często
korzystają z ofert agroturystyki.

Tabela 35. Typy turystów wraz z kluczowymi informacjami o ich preferencjach.
Typ

Z kim wyjeżdża?

Co jest dla niego ważne?

Gdzie wyjeżdża?

Rodzinny

Z najbliższą rodziną

Spędzenie czasu z rodziną,
zrównoważony wypoczynek

W miejsca standardowe, pod
wpływem rekomendacji w mniej
standardowe miejsca lub do swoich
sprawdzonych miejscowości (nawet
z dzieciństwa)

Aktywny

Z małą grupą
znajomych lub z
rodziną (także dalszą)

Aktywny wypoczynek: sporty,
zwiedzanie na świeżym
powietrzu

Wszędzie, gdzie
„może być fajnie”

Wczasowicz

Z najbliższą rodziną,
rzadziej z małą grupą
znajomych

Leniuchowanie, święty spokój,
wypoczynek poprzez „nic nie
robienie”

W swoje sprawdzone miejscowości
wypoczynkowe (miejsca
standardowe)

Poszukiwacz
inności

Z bliskimi
przyjaciółmi, sam,
rzadziej z najbliższą
rodziną

W niestandardowe miejsca,
mało uczęszczane, mniej
dotknięte cywilizacją,
z zachowaną kulturą lokalną

Wrażenia i przeżycia związanych
z jego zainteresowaniami, chce
poznać lokalne życie, lubi kontakt
z dziką naturą

Towarzyski

Ze średniej wielkości
grupą znajomych

Dobra zabawy w gronie swoich
znajomych

Wszędzie (tam, gdzie ktoś „rzuci
pomysł”)

Modny
imprezowicz

Z dużą grupą
znajomych

Dobra zabawy w dużym gronie
osób (znajomych i nowo
poznanych ludzi)

Do aktualnie modnych miejscowości
(np. latem Hel, Sopot, zimą
Zakopane)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Wykres 42. Typ uprawianej turystyki w Jaśle – samoidentyfikacja turystów.

TURYŚCI RODZINNI

Podczas wyjazdu najważniejsze jest dla mnie spędzanie
czasu z moją rodziną. Zależy mi też na zachowaniu
równowagi pomiędzy relaksem i aktywnością - część czasu
przeznaczam zazwyczaj na bierny odpoczynek, a część
spędzam aktywnie. Wolę jeździć w miejsca mniej popularne,
w których mogę skupi się na mojej rodzinie.

49,00

Podczas wyjazdów lubię być aktywny/a – uprawiać sport
i spędzać czas na świeżym powietrzu. Mogę jechać w prawie
każde miejsce, pod warunkiem, że można tam robić coś, co
lubię. Standard zakwaterowania nie jest dla mnie tak ważny,
jak możliwość aktywnego spędzania czasu.

Podczas wyjazdu zależy mi przede wszystkim na wypoczynku
i relaksie – lubię leniuchować, „nic nie robić”, ewentualnie
spacerować. Lubię jeździć w miejsca w których już byłem.
Dobrze jest, gdy hotel czy pensjonat, w którym mieszkam
podczas wyjazdu, oferuje również wyżywienie.

TURYŚCI
AKTYWNI

13,00

TURYŚCI
WCZASOWICZE

6,50

POSZUKIWACZE
INNOŚCI

5,50

TURYŚCI
TOWARZYSCY

5,25

MODNI
IMPREZOWICZE

Najchętniej jeżdżę w miejsca mało popularne, a wybierając
miejsce wyjazdu kieruję się swoimi pasjami i
zainteresowaniami. Lubię jeździć w nowe miejsca, w których
mogę doświadczyć czegoś nowego, choć zdarza mi się
wracać do szczególnie interesujących miejsc, w których już
byłem by jeszcze lepiej je poznać.

Najczęściej wyjeżdżam z grupą znajomych. Jeżdżę w różne
miejsca. Nie ma dla mnie znaczenia, czy odwiedzane miejsce
jest w danym momencie modne, a warunki lokalowe nie są
dla mnie tak ważne jak dobra zabawa w gronie znajomych
i przyjaciół.

0,50

20,50

Najważniejsze dla mnie jest dobrze bawić się podczas
wyjazdu i spędzić czas ze znajomymi. Na wyjazdy staram się
wybierać modne miejscowości oferujące bogate życie nocne
i/lub atrakcje typu koncert czy festiwal.

Trudno powiedzieć, żaden z powyższych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pomimo, że Jasło jest szczególnie atrakcyjne dla turystów ceniących wyjazdy rodzinne warto
konstruować targetowane oferty również do innych grup odbiorów – w szczególności do turystów
aktywnych i wczasowiczów (łącznie te 2 typy turystów stanowią 20% wśród osób, które odwiedziły
Jasło). Ciekawe produkty i ofertę można konstruować także dla poszukiwaczy inności. Znając
oczekiwania wskazanej grupy należy precyzyjnie do niej kierować ofertę i produkty.

strona | 157

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

Misja marki miasta to powód jego istnienia, wyróżniający go na tle innych miast109. To generalna
filozofia działania lokalnej władzy. Misja informuje o wspólnych wartościach i przekonaniach leżących
u podstaw podejmowania określonych działań, które służą osiągnięciu wyznaczonych celów. Ma ona
istotną wartość informacyjną zarówno dla mieszkańców miasta, podmiotów gospodarczych, jak i dla
jej otoczenia.

Misja Marki Jasła wyrażona jest przez hasło promocyjne:

Misja Marki „winne klimaty” powinna skupiać i integrować partnerskie działania samorządu
miejskiego, biznesu, organizacji społecznych i mieszkańców. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie
założonych celów i efektywna kreacja pożądanego wizerunku Miasta.

109

G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
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Aby założona misja Jasła okazała się realna, konieczne jest zdefiniowanie celów strategicznych
i operacyjnych służących jej realizacji.
Przy konstrukcji macierzy celów zastosowano metodę definiowania kluczowych obszarów dla
poszczególnych poziomów: strategicznego i operacyjnego. Obszary strategiczne wynikają wprost
z przyjętej logiki kreacji wizerunku i hasła promocyjnego: pierwszy odnosi się do winności Jasła, a drugi
do inności. Następnie obszary strategiczne przeformułowano na cele. Kolejnym krokiem było
przypisanie do poszczególnych obszarów i celów strategicznych właściwych obszarów operacyjnych –
bezpośrednio tematycznie powiązanych. Z winnością operacyjnie powiązane są następujące obszary:
instrumenty kreatywne, wydarzenia i produkty, rozwój wino-przedsiębiorczości, mieszkańcy,
a z innością: kultura, rekreacja i rozrywka, gospodarka oraz turystyka.
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OBSZARY
STRATEGICZNE

CELE
STRATEGICZNE

OBSZARY
OPERACYJNE

instrumenty
kreatywne

cel operacyjny: I.1

wydarzenia
i produkty

rozwój enoprzedsiębiorczości

mieszkańcy

kultura

rekreacja
i rozrywka

gospodarka

turystyka

cel operacyjny: I.2 cel operacyjny: I.3 cel operacyjny: I.4
cel operacyjny: II.1 cel operacyjny: II.2 cel operacyjny: II.3 cel operacyjny: II.4

CELE
OPERACYJNE

Wzrost poziomu
Kreacja
Rozwój enorozpoznawalności
markowych
przedsiębiorczości
marki Jasła
produktów
poprzez
poprzez wdrożenie
i wydarzeń
wykorzystanie
marketingowych
związanych
potencjału sektora
instrumentów
z winnym
największych
kreatywnych
charakterem Jasła
szans

Wzrost
identyfikacji
mieszkańców
z nową marką
Jasła

Budowa oferty
kulturalnej
ukazującej klimat
Jasła

Rozwój
rekreacyjnorozrywkowych
funkcji miasta

Zapewnienie
Promocja Jasła
warunków dla
jako miasta
postrzegania Jasła
wspierającego
jako miasta
innowacyjny biznes
przyjaznego
turystom
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Produkt markowy to produkt posiadający ustaloną dla siebie nazwę - cechę, która pozwala na jego
identyfikację, wyróżnia go i jednocześnie wskazuje możliwości jego wejścia na odpowiednie rynki, na
których istnieje na niego potencjalny popyt. Głównym celem istnienia markowych produktów jest
wykorzystywanie ich jako skutecznych instrumentów marketingowych i Public Relations110.
Uważa się, że produkt posiadający markę, to taki, którego odznaczają:
 cechy i wartości, które niesie za sobą,
 unikalność – to, co odróżnia dany produkt od produktów konkurencji,
 obraz w świadomości konsumenta,
 wartości dodane, które zapewnia w stopniu wystarczającym do jego odróżnienia od
konkurencji i podjęcia decyzji zakupu111.
Markowy produkt odznacza zatem kompleksowość oraz łatwość identyfikowania dla potencjalnych
odbiorców, a jego elementy składowe charakteryzuje wysoki poziom jakości112. Oznacza to, że na
wzrost świadomości marki, zaangażowanie konsumentów i utrzymanie ich lojalności wpływ mają
standardy jakości zachowane w każdym z podmiotów tworzących dany produkt113.
Ze względu na kompleksowość produktu markowego, jego realne stworzenie, a później kreowanie
odpowiedniego wizerunku wymaga kooperacji sieci podmiotów: przedstawicieli jednostek
samorządowych, organizacji turystycznych, podmiotów gospodarczych – turystycznych
usługodawców, organizacji pozarządowych i liderów społecznych danego obszaru.
Aby projektowana Marka Jasło była odbierana jako wiarygodna i autentyczna musi być komunikowana
poprzez spójne i konkretne obietnice w postaci markowych produktów. Zdefiniowano 5 konkretnych
potencjalnych markowych produktów, które integralnie są połączone z budowanym wizerunkiem,
a jednocześnie mają siłę wyróżnienia miasta na tle innych i mogą występować samodzielnie.

110

Na podstawie: http://zarabiajnaturystyce.pl.beta.pot.potsite.pl/abc-turystyki/slownik-pojec/.
J. Zdrojewski, Produkt turystyczny: zaprogramowany na sukces, http://ebookbrowsee.net/produktturystyczny-zaprogramowany-na-sukces-ppt-d35190289.
112
A. Panasiuk, Jakość produktu turystycznego jako czynnik kształtowania marki turystycznej regionu [w:]
Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Gremium
Ekspertów, Instytut Turystyki, Warszawa, 2004.
113
Podręcznik Dobrych Praktyk. Cztery Produkty Turystyki Biznesowej w Województwie Pomorskim, Gdańska
Organizacja Turystyczna, Gdańsk Convention Bureau 2011, www.gdanskconvention.pl/upload/files/materialy_
promocyjne/Podr%C4%99cznik%20Dobrych%20Praktyk%20GCB%20versja%2013.03.2012.pdf.
111
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Markowe produkty to:

1.

Międzynarodowe Dni Wina,

2.

Nocne Klimaty, wraz z imprezą towarzyszącą – Festiwalem światła ulicznego „Światło z Jasła”,

3.

Dom Wina Jasielskiego,

4.

Winne SPA,

5.

Centrum Innowacyjności im. Ignacego Łukasiewicza.

Zdjęcie 39. Macierz produktów markowych Jasła.

Dom Wina
Jasielskiego
Nocne Klimaty

Międzynarodowe
Dni Wina

Winne SPA

markowe
produkty Jasła

Centrum
Innowacyjności
im. I.Łukasiewicza

Źródło: opracowanie własne PARR.

Poniżej przedstawiono założenia ideowe głównych markowych produktów Jasła. Rekomenduje się
opracowanie dedykowanego szczegółowego Programu Rozwoju i Promocji Produktów Markowych.
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Cel produktu:
 promocja winiarskiego potencjału Jasła.
Założenia:
 Międzynarodowe Dni Wina to najważniejsza impreza Jasła. Corocznie powinna być
organizowana z większym rozmachem i na większą skalę.
 W 2018 roku Międzynarodowe Dni Winna powinny być jedną z dwóch najpopularniejszych
imprez winiarskich w Polsce. Aby tak się stało niezbędne jest rozszerzenie skali na nowe
środowiska oraz uczynienie z Dni Wina imprezy otwartej (bezpłatnej, ale z odpłatnością za
degustacje). Warto pomyśleć o zapewnieniu koneserom wina sfery degustacji, aby
„przyciągnąć” na MDW enoturystów z całej Polski i państw granicznych.
 Wartym rozważenia jest pomysł organizacji dni tematycznych (poszerzenie spektrum działania).
 Nieunikniona wydaje się również konieczność wydłużenia imprezy do co najmniej 3 dni (piątek,
sobota, niedziela), a ok. 2020 roku zapewne do 4-5. Tylko w ten sposób Międzynarodowe Dni
Wina mogą konkurować z Winobraniem w Zielonej Górze, które trwa od 7 do 9 dni i co roku
odwiedza go od 800 tys. 1 mln osób114.

Cel produktu:
 manifestacja kulturalna Jasła,
 organizowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kultury wysokiej.
Założenia:
 Druga flagowa obok Dni Wina impreza miejska.
 Okazja do promocji muzyków, twórców kultury i artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, itd.
 Imprezy i sceny plenerowe, mnóstwo wydarzeń promujących twórców nie tylko z Jasła, ale
także z terenu całego powiatu jasielskiego. Wszystko odbywałoby się nocą w przestrzeni
publicznej i byłoby kulturalną manifestacją Jasła.

114

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130807/WINOBRANIE00/130809593.
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O północy podczas Nocnych Klimatów odbywałby się Festiwal światła ulicznego „Światło
z Jasła”– nocny pokaz iluminacji świetlnych przy odpowiedniej, nastrojowej, budzącej emocje
oprawie muzycznej. Festiwal Światła nawiązujący do Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy lampy
naftowej.

Cel produktu:
 kreacja enoturystycznych funkcji Jasła,
 podkreślenie wagi i znaczenia winiarstwa w Jaśle i regionie.
Założenia:
 Dom Wina spełniałby rolę muzeum winiarstwa na terenie Jasła i Pogórza.
 Znajdywałyby się w nim ekspozycje poświęcone m.in.: warunkom geologicznym
i klimatycznym ważnym dla upraw winorośli, różnym odmianom winorośli, technologii
produkcji wina, sposobów jego serwowania itp.
 Stworzenie Domu Wina Jasielskiego, o charakterze muzealnym jest niezbędnym działaniem
z punktu widzenia kreacji enoturystycznych funkcji Jasła.
 Dom Wina mógłby być prowadzony i finansowany przez Jasielski Klaster Winiarski (stwarza to
także okazję do prowadzenia działalności gospodarczej przez Dom Wina, np. w postaci szkoleń,
kursów, pokazów, degustacji, najmu pomieszczeń itp.).

Cel produktu:
 ukazanie dodatkowych walorów wina i winogron,
 wspieranie zaangażowania przedsiębiorców w rozwój wizerunku Jasła (poprzez biznesowe produkty).
Założenia:
 Oferta komercyjna realizowana przez podmiot lub grupę podmiotów gospodarczych.
 Zabiegi z winogron, regeneracja i wypoczynek w oparciu o wino i latorośl.
 Ciekawa propozycja dla wszystkich odwiedzających Jasło (w szczególności enoturystów) oraz
samych mieszkańców.
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Możliwość bezpośredniego doświadczenia innych niż winiarskie właściwości winogron.
Wykorzystywanie wina w kosmetyce odkryto już w starożytności. Współcześnie potwierdzono
znaczący wpływ wina na zdrowie i urodę. Winoterapia jest idealną propozycją dla tych, którzy
chcą poczuć się zrelaksowani i odprężeni, a skórę uczynić bardziej napiętą. Zabiegi
wykorzystujące wino i winogrona są bardzo dobrymi kuracjami odchudzającymi. Owoce
i pestki winogron zawierają niezwykle cenne związki o silnym działaniu przeciwutleniającym,
a więc spowalniające proces starzenia się. Ponadto w pestkach winogron znajduje się tanina
wpływająca oczyszczająco na organizm i pobudzająca ciśnienie krwi. Zabiegi na bazie wina
i winogron eliminują toksyny, zapobiegają zatrzymywaniu się wody w organizmie oraz
wzmacniają naczynia krwionośne115.

Cel produktu:
 budowa skojarzeń z Jasłem jako miastem innowacyjnym,
 Centrum Innowacyjności im. I. Łukasiewicza ma uczyć i rozwijać zamiłowanie do nauki oraz
wiedzy, zachęcać do pracy i obserwacji otaczającego świata.
Założenia:
 Centrum ma być ośrodkiem o znaczeniu naukowym i turystycznym.
 Podkreślenie znaczenia innowacji i innowacyjności w historii Jasła oraz w obecnym rozwoju.
 Idea placówki opiera się na modelu instytucji, który pozwoli na realizację interdyscyplinarnego
programu edukacyjnego.
 Podstawowym elementem Centrum będą ekspozycje stałe. Uzupełniać je będą ekspozycje
czasowe o zmiennej tematyce. Kolejnym istotnym elementem dydaktyczno-edukacyjnym będą
laboratoria dla szkół, sale i pracownie oraz multimedialne sale wykładowe.
 Funkcją Centrum będzie również organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym dla społeczności lokalnej i regionalnej.
 Planowana powierzchnia użytkowa budynku 5 000 m2.

115

http://www.wspanialespa.pl/artykuly/17/wino-i-spa.
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Cel operacyjny I.1:
Wzrost poziomu rozpoznawalności marki Jasła poprzez wdrożenie marketingowych
instrumentów kreatywnych
Działania:
1. Stworzenie i konsekwentne wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW)
System Identyfikacji Wizualnej jest załącznikiem do niniejszej Strategii i określa techniczne
zasady kreacji tożsamości nowej marki. Konsekwentnie stosowana i wdrażana identyfikacja
wizualna służy kreowaniu i utrwalaniu wyobrażenia o Jaśle dokładnie tak, jak zostało to
zaplanowane. Niezwykle istotne jest przestrzeganie przyjętych zasad i reguł SIW oraz przyjęcie
długoterminowej perspektywy w kontekście jego wdrażania.
2. Aktualizacja (lifting) strony www – opracowanie layoutu i rozwiązań na bazie nowego SIW
i połączenie serwisu z mediami społecznościowymi
Aby wizerunek Jasła był spójny konieczne jest dostosowanie wizualne miejskiej witryny
internetowej do nowego SIW i integracja portalu z zyskującymi coraz większą popularność
mediami społecznościowymi.
3. Obecność Jasła na portalach społecznościowych – Facebook, YouTube, Twitter, Google+
Obecność na portalach społecznościowych jest nie tyle wyróżnikiem co koniecznością. Bez
tego kreacja wizerunku na szeroką skalę jest praktycznie niemożliwa. Jasło powinno mieć
swoje serwisy na co najmniej: Facebook, YT, Twitter i Google+. Wizualna strona profilu Jasła
musi być dostosowana do SIW.
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4. Współpraca z bloggerami enoturystycznymi w zakresie informowania o wydarzeniach
w Jaśle i promocji winiarskiej Miasta
Bloggerzy stanowią grupę, która w coraz większym stopniu staje się opiniotwórcza. W związku
z tym stały kontakt z bloggerami piszącymi o winiarstwie i enoturystyce może przynieść
wymierne korzyści. Z jednej strony jest to sposób na budowanie otwartości Jasła, z drugiej
szansa na niezwykle cenne i pożądane pozytywne opinie bloggerskiej społeczności.
5. Ustawienie witaczy przy drogach wjazdowych do Jasła
Wygląd witaczy również powinien nawiązywać do nowego wizerunku Jasła. Ponadto na
witaczu powinny znaleźć się tablice z logo firm, które otrzymały certyfikat „Jasło innowacyjna
marka”.
6. Organizacja akcji: „Odkryj inną stronę Jasła” („Zaproś znajomych do Jasła”)
Na nagrodę mógłby liczyć ten kto, przez specjalnie dedykowaną konkursowi stronę
internetową/aplikację na portalu społecznościowym, zaprosi do Jasła największą liczbę swoich
znajomych, a przyjęcie zaproszenia zostanie potwierdzone przez adresata wiadomości (np.
w formie zdjęć i opisu z pobytu). Dzięki zastosowaniu formy marketingu wirusowego
informacje o Jaśle będą mogły trafić do tysięcy internautów, a pozytywne opinie o pobycie
będą najlepszą formą reklamy i rekomendacji dla innych w celu zachęcenia ich do odwiedzenia
Jasła w przyszłości.
7. Winna przestrzeń publiczna – dekoracja winiarska Jasła
Umieszczenie w przestrzeni publicznej symboli i elementów nawiązujących do winiarstwa.
Niezwykle interesujące byłby skupienie się na pewnym, określonym motywie przewodnim
(np. postaci), który „przewijałby się” w różnych odsłonach w jasielskich zaułkach.
8. Iluminacja Rynku (nawiązująca kolorami i rozwiązaniami do SIW)
Iluminacje mają doskonałe właściwości tworzenia pożądanego nastroju. Kolorystyka
nawiązująca do barw nowej Marki Jasła, przedstawiona w atrakcyjnej formie, budowałaby
niespotykany dotąd wieczorny klimat jasielskiego rynku.
9. Organizacja i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach branżowych (winiarskich)
Coroczna kampania w mediach branżowych – prasie i internecie – ukazująca enoturystyczny
potencjał Jasła. Miasto ma być destynacją turystyczną miłośników wina z całej Polski.
Kampanie targetowane ze względu na znajomość odbiorcy i jego profilu. Szczególnie
promowana powinna być strona www.wino.jaslo.pl.
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Tabela 36. Wykaz przykładowych portali, gazet, blogów i sklepów poświęconych winu.
portale, strony www
» czaswina.pl
» enologia.pl
» enoturystyka.org.pl
» jakpicwino.pl
» o-winie.pl
» viniculture.pl
» winezja.pl
» winicjatywa.pl
» winkolekcja.pl
» wino.bou.pl
» wiwinnyswiat.pl
» www.6win.pl
» www.collegiumvini.pl
» www.domwina.pl
» www.enoturystyka.com.pl
» www.jakiewino.pl
» www.klubwina.pl
» www.magazynwino.pl
» www.mojewino.pl
» www.nasze-wina.pl
» www.naszewinnice.pl
» www.smak-wina.pl
» www.vinisfera.pl
» www.vinorama.pl
» www.wina.edu.pl
» www.wina24h.pl
» www.winakonesera.pl
» www.wineonline.pl
» www.winestreet.pl
» www.winiarnia.com
» www.winiarze.pl
» www.winiarzepodkarpacia.pl
» www.winoiprzyjaciele.pl
» www.winomania.pl
» www.winoportal.pl

gazety
» Czas wina
» Magazyn
wino

blogi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

bialenadczerwonym.blogspot.com
blog.euro-wino.pl
blog.wina.edu.pl
blogi.magazynwino.pl/bialecki
blogi.magazynwino.pl/bienczyk
blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz
blogi.magazynwino.pl/prange
blogi.magazynwino.pl/rybak
blogi.magazynwino.pl/wielezynska
blurppp.com/blog
bonkowski.wordpress.com
www.czysmakuje.blogspot.com
dobre-wino.blog.onet.pl
dotrzechdych.pl
dzikie-wino.blogspot.com
winezja.pl/eksperci/tomasz_kolecki_
majewicz/blog
iwines.blogspot.com
kontretykieta.com
krzysztofmatys.blog.onet.pl
kupsobiewino.pl
lampkawina.com
teoriawina.blogspot.com
wannabewino.com
winiarz.blogspot.com
wino-i-kuchnia.blogspot.com
winoioliwa.com
wino-sapien.blogspot.com
winozwyboru.blogspot.com
www.blog.winaimport.pl
www.glombiowski.com/blog
www.srodkowapolka.com
www.wino-blog.pl
www.winonawidelcu.pl

sklepy
»
»
»
»
»
»
»
»

www.polskiewina.com.pl
www.wina.pl
www.polskiewina.com.pl
www.dobrewino.pl
www.vininova.pl
www.euro-wino.pl
www.dlawina.pl
www.morze-wina.pl

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie zasobów Internetu.

10. Organizacja i przeprowadzenie regionalnej kampanii wizerunkowej
Kampania wizerunkowa Jasła przeprowadzona na terenie województwa podkarpackiego.
Ukazująca Jasło jako miasto wina, ale przede wszystkim podkreślająca „inność” w sensie
wydarzeń kulturalnych oraz aktywności poprzez sport i rekreację. Głównie kampania ATL116
typu outdoor: bilbordy, city-light’y, telebimy LED.
11. Organizacja i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej w Polsce Południowej
Kampania wizerunkowa Jasła przeprowadzona w Polsce Południowej (Małopolska i Śląsk)
ukazująca Jasło przede wszystkim jako miasto wina, ale podkreślająca również „inność”
w kontekście wydarzeń kulturalnych oraz aktywności poprzez sport i rekreację. Kampania ATL:
outdoor (bilbordy, city-light’y, telebimy LED), radio, telewizja regionalna, internetowe wydania
gazet regionalnych. Kampania BTL: ekrany LCD w TAXI (ambient marketing).
116

ATL (ang. Above The Line) – oznacza działania marketingowe prowadzone za pomocą mediów tradycyjnych.
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12. Organizacja i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej w Polsce Wschodniej
Kampania wizerunkowa Jasła przeprowadzona na terenie województw Polski Wschodniej
(lubelskie, świętokrzyskie i podlaskie). Ukazująca Jasło przede wszystkim jako miasto wina, ale
podkreślająca również „inność” w kontekście wydarzeń kulturalnych oraz aktywności poprzez
sport i rekreację. Kampania ATL: outdoor (bilbordy, city-light’y, telebimy LED), radio, telewizja
regionalna, internetowe wydania gazet regionalnych. Kampania BTL: ekrany LCD w TAXI
(ambient marketing).
13. Przeprowadzenie ewaluacji mid-term
Opis w rozdziale IV.2.
14. Organizacja i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej promującej weekendowy
wypoczynek w Jaśle
Kampania spotowa przeprowadzona w 3 województwach: podkarpacie, lubelskie
i małopolskie zachęcająca do weekendowego wypoczynku w Jaśle. Kanały komunikacji:
telewizja, radio i internet.
15. Lokowanie produktu (wino z Jasła) w programach regionalnych oraz ogólnopolskich
np. kuchnia.tv, TVN, TVP, Polsat
Product placement (w polskim prawie „lokowanie produktu” – termin wprowadzony na
podstawie Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459) zgodnie
dyrektywą Unii Europejskiej 2010/13/UE) polega na nawiązywaniu do danego produktu
w środku przekazu w taki sposób, żeby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał
go do używania bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy. Odbywa się poprzez:
 pokazywanie wyrobów lub ich znaków towarowych w wybranych scenach filmu,
 używanie lub konsumowanie produktów przez bohaterów,
 rozmowę o produkcie,
 pokazywanie znaku towarowego jako tła innych wydarzeń.
Lokowanie jasielskiego wina jest doskonałą okazją do promocji Miasta i enoturystycznego
charakteru.
16. Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej
Kampania telewizyjna oraz bilbordowa w największych miastach. Warta rozważenia będzie
również emisja spotu w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych.
17. Przeprowadzenie ewaluacji końcowej ex-post
Opis w rozdziale IV.2.
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Cel operacyjny I.2:
Kreacja markowych produktów i wydarzeń związanych z winnym charakterem Jasła
Działania:
1. Budowa Domu Wina Jasielskiego wraz z zapleczem konferencyjnym
Działanie tworzące markowy produkt opisany w rozdziale V części II.
2. Stworzenie i rozwój Akademii Winiarskiej w Jaśle
Działanie planowane przez Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia wspólnie z Urzędem Miasta
w Jaśle i Urzędem Marszałkowskim. Partnerstwo zamierza powołać Fundację, której głównym
celem będzie prowadzenie Akademii Winiarskiej w Jaśle.
Planowane zadania i założenia Akademii:
» stworzenie placówki mającej na celu poszerzać wiedzę w zakresie enologii i enoturystyki,
» organizacja kursów enologicznych, pokazów dla mieszkańców Jasła, prezentujących jak
wino jest produkowane, ale także zalet jego spożywania;
» prowadzenie i organizowanie szkoleń sommelierskich dla jasielskich kelnerów,
obejmujących swym zakresem np. to jak wybrać wino i dobrać je do okazji czy posiłku? Jak
prawidłowo podać wino, jak jest należy nalewać i częstować nim klientów?;
» warsztaty „Vin Savoir-vivre w biznesie” przeznaczone dla aktywnych biznesowo osób. Takie
warsztaty pozwoliłby nabrać pewności siebie podczas spotkania biznesowego i pomóc
w wyróżnieniu się znajomością etykiety oraz prawidłowym dobraniem win do potraw;
» Akademia pokazałaby, że Jasło to nie tylko produkcja wina i jego sprzedaż, ale także
edukacja, a w połączeniu z propozycją organizacji corocznej Międzynarodowej Konferencji
Naukowej nt. winnic i enoturystyki, również kreacja naukowej dysputy o winie.
Planowana lokalizacja: Pałac Sroczyńskich.
3. Realizacja projektu Winne SPA
Działanie tworzące markowy produkt opisany w rozdziale V części II. Działanie biznesowe
(komercyjne). Rola Miasta sprowadza się do lobbingu wśród potencjalnych inwestorów
i tworzenia właściwego klimatu dla projektu.
4. Organizacja i rozwój wydarzenia: "Międzynarodowe Dni Wina"
Działanie tworzące markowy produkt opisany w rozdziale V części II.
5. Stworzenie i rozwój wydarzenia: "Jasielskie Dionizje (Święto Młodego Wina)"
Wydarzenie nawiązuje do attyckiego święta Dionizji, kiedy to czczono Dionizosa (boga wina).
Jasielskie Dionizje (Święto Młodego Wina) odbywałyby się, wtedy gdy młode wino jest gotowe
do spożycia (listopad-grudzień). Propozycja imprezy to ukłon w stronę branży gastronomicznej,
bowiem o tej porze roku młode wino spożywano by w jasielskich lokalach /restauracjach
i pubach/. Dodatkową atrakcją Jasielskich Dionizji byłoby wystawianie na deskach JDK jednej
z antycznych sztuk.
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6. Organizacja corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. winnic i enoturystyki na
Podkarpaciu, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Coroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. winnic i enoturystyki na Podkarpaciu,
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej miałaby na celu ukazanie, że Jasło rozwija
enoturystykę także na polu naukowym. Budowanie prestiżu Jasła i pozycji także w środowisku
akademickim.
7. Wytyczenie ścieżki tematycznej nt. wina
Stworzenie ścieżki tematycznej ukazującej winny klimat Jasła. Ścieżka łączyłaby winnice – nie
tylko w samym Jaśle, ale również najbliższej okolicy. Wytyczeniu ścieżki towarzyszyłoby
zamieszczenie stałych tablic informacyjnych nt. jasielskiego wina, sposobu jego wytwarzania,
jego tradycji itp.
8. Uruchomienie Winoteki w Jaśle "In vino veritas"
Uruchomienie winoteki w Jaśle (np. o nazwie In vino veritas – doskonale znanej miłośnikom
wina) to propozycja dla biznesu. Winoteki należą do grupy sklepów specjalistycznych, które
charakteryzują się wąskim asortymentem i ograniczoną liczbą typów produktów117. Poprzez
bezpośredni kontakt nabywcy z ekspedientem i wyróżniający się wizerunek, tego rodzaju
sklepy zyskują przewagę nad bezosobowym charakterem zakupów w sklepach stosujących
masowe formy obsługi nabywców. Oferta sklepów specjalistycznych skierowana jest do
zdefiniowanych nabywców i oferuje niepowtarzalny asortyment, dlatego też z reguły ceny
w tego typu sklepach są wyższe. Klienci winotek są skłonni zapłacić więcej za wino, jednak
w zamian oczekują fachowej i kompleksowej obsługi oraz miłej atmosfery zakupów118. Stałą
ofertą Winoteki „In vino veritas” będzie sprzedaż jasielskiego wina.
9. Stworzenie wortalu www.wino.jaslo.pl
Stworzenie wortalu www.wino.jaslo.pl, który promowałby lokalnych winiarzy i ich ofertę.
Mogliby tam zamieszczać informacje o winach (z opcją sklepu on-line), które są przez nich
produkowane, a także o swoich winnicach i winiarniach – wszystko oparte na tych samych
szablonach prezentacyjnych, które ułatwiałby enoturyście możliwości porównania ofert
i wyboru dla niego najciekawszych propozycji. Dodatkowo serwis powinien zostać wzbogacony
o wszelkie informacje związane z enoturystyką w Jaśle (ujęcie szerokie obejmujące kulturę,
sztukę, kulinaria, rekreację itp.).
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E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 281.
A. Mazurkiewicz-Pizło, Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli
na przykładzie Węgier, Instytut Turystyki i Rekreacji, AWF Warszawa 2010, s. 104.
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Cel operacyjny I.3:
Rozwój eno-przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału sektora największych
szans
Działania:
1. Zachęcanie jasielskich winiarzy do rejestracji sprzedaży wina
Fakt, że w chwili obecnej119 tylko 2 jasielskie winnice (Dwie Granice i Jasiel) posiadają
zezwolenie na sprzedaż wina, znacząco ogranicza rozwój turystyki winnej. Kreacja
enoturystycznego wizerunku Jasła to doskonały argument dla jasielskich winiarzy, aby na
szeroką skalę zarejestrowali sprzedaż wina. Działanie to ma charakter bezwzględnie
priorytetowy i niezbędny z punktu widzenia budowania Marki Jasła.
2. Aktywizacja lokalnych przedsiębiorców do zakładania nowych winnic i winiarni
Kreacja enoturystycznego wizerunku Jasła wymaga stałego rozwoju sektora winiarskiego
w Jaśle i okolicach. Im więcej winnic i winiarni tym większy potencjał Jasła oraz silniejszy
i bardziej wiarygodny jego wizerunek. Stałe zachęcanie mieszkańców do zakładania
działalności gospodarczej w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju Marki.
3. Powołanie Jasielskiego Klastra Winiarskiego
Jasielski Klaster Winiarski integrowałby winiarzy i przedsiębiorców okołowiniarskich (sklepy,
dostawcy, hotele, gastronomia itd.). Stworzyłoby realne szanse na pozyskanie funduszy UE
w latach 2014-2020 na rozwój enoturystyki w Jaśle. Wina jasielskie powinny być dostępne w:
winnicach, winotece oraz jasielskich restauracjach.
4. Wyjazdy studyjne do miast i regionów enoturystycznych
Wyjazdy studyjne do miast i regionów enoturystycznych w celu poznania zaawansowanych
mechanizmów promocji i efektów rozwoju terenów winiarskich. Tego typu wyjazdy będą
znakomitą okazją do pokazania jasielskim przedsiębiorcom, że warto inwestować w wino oraz
jakie korzyści to przynosi.
5. Stworzenie Projektu Paszport
Stworzenie specjalnego programu, dzięki któremu osoby wracające do jasielskich winnic
mogłyby liczyć na rabaty na kupno produktów oferowanych przez winnice. Każda winnica
oferowałaby swój paszport, w którym odwiedzający ją enoturyści co roku gromadziliby
specjalne pieczątki, a ilość pieczątek wpływałaby na wysokość zniżki. Projekt Paszport mógłby
zostać zintegrowanym produktem sieciowym obejmującym wszystkie winnice lub ewentualnie
część zrzeszoną w Jasielskim Klastrze Winiarskim.
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Wrzesień 2013 roku.
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6. Certyfikacja lokali „Klimatyczne miejsce”
Przyznawanie certyfikatów (specjalnych odznaczeń) lokalom, które cechują się odpowiednią
jakością obsługi klienta oraz oferują lokalne produkty, w tym jasielskie wino. Certyfikowany
lokal otrzymywałby podświetlaną, wyróżniającą go i nadającą prestiżu tablicę.
7. Zawarcie porozumienia z jasielskimi winiarzami o zamieszczaniu na etykietach win logo
Marki Jasło
Jasło buduje swój wizerunek w oparciu o potencjał enoturystyczny. Współpraca Miasta
z winiarzami i winiarzy z Miastem jest nieodłącznym warunkiem istnienia i rozwoju tego
projektu. Dlatego zamieszczanie na etykietach jasielskiego wina logo marki „Jasło winne
klimaty” jest działaniem korzystnym dla obydwu stron. Tego typu współpraca nie generuje
kosztów, a przynosi realny zysk.
8. Lobbing w zakresie liberalizacji prawa dotyczącego niskotowarowej sprzedaży wina
Lobbowanie na rzecz wprowadzenia zmian przepisów prawa w zakresie preferencji i ulg dla
osób sprzedających wino w niewielkiej ilości. Działania tego rodzaju z pewnością zachęcą wiele
osób do rejestracji sprzedaży wina, a także zainteresują zagadnieniem komercjalizacji uprawy
winorośli jako takim.

Cel operacyjny I.4:
Wzrost identyfikacji mieszkańców z nową marką Jasła
Działania:
1. Organizacja kursów winiarskich dla mieszkańców Jasła
Kursy enologiczne / pokazy dla mieszkańców Jasła miałyby na celu nie tylko prezentację
sposobów produkcji wina, ale także zalet jego spożywania. Bliższe poznanie kultury winiarskiej
pozwoli na budowanie wśród jaślan szerokiego consensusu społecznego wokół marki.
2. Przeprowadzanie szkoleń sommelierskich dla jasielskich kelnerów
Szkolenia sommelierskie dla jasielskich kelnerów w zakresie: wyboru wina i doboru wina do
okazji / posiłku; prawidłowego podawania wina (jak należy nalewać i częstować nim klientów).
Enotustysta, który odwiedzi Jasło, powinien spotkać się z profesjonalną obsługą ze strony osób,
które będą nie tylko znały lokalne wina, ale także wiedziały jak je dobrać i w odpowiedni sposób
podać. Nonszalanckie traktowanie enoturystów w tym zakresie może szybko zniechęcić
miłośników wina do odwiedzania Jasła.
3. Organizacja cyklicznych szkoleń dla mieszkańców w zakresie zakładania i rozwoju mikroprzedsiębiorczości
Organizacja otwartych szkoleń-warsztatów, prowadzonych przez praktyków biznesu,
w zakresie zakładania i rozwoju własnych firm. Działanie skierowane przede wszystkim do
młodych ludzi, które zachęci ich do pozostania w Jaśle a także pokaże, że mogą odnieść sukces
zawodowy prowadząc własnych biznes.
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4. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Dni Otwartych Winnic
Produkt sieciowy oferujący możliwość odwiedzenia wszystkich winnic w Jaśle i okolicach (tych,
które wyrażą chęć udziału w wydarzeniu). Możliwość zwiedzenia winnicy i winiarni, poznania
procesu produkcji wina, a także jego degustacji.
5. Święcenie wina w Dniu Św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27 grudnia)
Wino jest bardzo ważne w historii chrześcijaństwa. Już w Starym Testamencie czytamy, iż Bóg
powierzył troskę o winnicę człowiekowi, bo owoce krzewów winnych radują serce, pozwalają
też zapomnieć o trudzie i zmęczeniu. Biblia wspomina o winie aż 450 razy.
Każdego roku 27 grudnia – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła – w kościołach
katolickich praktykowany jest zwyczaj błogosławieństwa wina. W tym dniu każdy wierny, który
przyniesie do kościoła wino może je poświęcić. Pobłogosławiony trunek ma zachować ludzi od
pragnienia, zachować zdrowie i chronić przed zatruciami. Poświęcone wino jest również
symbolem miłości, a jego spożycie uwalnia nas od trucizny zła i nienawiści oraz pomaga
w szerzeniu wzajemnego zrozumienia i życzliwości120. Sens zwyczaju błogosławienia wina
najlepiej oddają „Obrzędy błogosławieństw”. W tekście monicji prosimy Boga „aby nas uwolnił
od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, od której św. Jan na
wzór samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”. Zwyczajowo pijący poświęcone
wino składają sobie życzenia: „bibe amorem sancti Joanni” (co znaczy: pij miłość św. Jana)121.

Cel operacyjny II.1:
Budowa oferty kulturalnej ukazującej klimat Jasła
Działania:
1. Wysyłanie listów gratulacyjnych (okolicznościowych)
Wysyłanie listów gratulacyjnych (okolicznościowych) do:
 nowych mieszkańców Jasła,
 jaślan osiągających pełnoletniość,
 wstępujących w związki małżeńskie,
 rodziców nowo narodzonych dzieci.
Budowanie pozytywnych relacji na linii mieszkańcy – administracja samorządowa.
120

Po co święcimy wino na św. Jana?, slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&task=view&id=
1844&Itemid=0&lang=pl.
121
Poświęcenie wina – 27 grudnia, www.gdynia.franciszkanie.pl/2010/12/poswiecenie-wina-27-grudnia.
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2. Opracowanie kalendarza imprez wraz ze stworzeniem wortalu www.kultura.jaslo.pl
Stworzenie specjalnego serwisu www.kultura.jaslo.pl poświęconego kalendarzowi imprez
w Jaśle. Serwis o charakterze społecznościowym, pozwalający na dodawanie informacji
o imprezach i wydarzeniach (po akceptacji przez moderatora). Banner internetowy dostępny
na stronach: Miasta Jasła, instytucji kultury, sportu, turystyki. Rozbudowywany serwis mógłby
zostać wzbogacony o możliwość rezerwacji biletów on-line na najpopularniejsze wydarzenia
miejskie.
3. Organizacja i rozwój wydarzenia: Dni Jasła – w Klimacie Talentów i Pasji
Nowa propozycja dla dotychczasowych Dni Jasła, mająca na celu promocję talentów i pasji
mieszkańców Jasła. Dzięki Dniom Jasła w nowym wydaniu mieszkańcy mają dostać namacalny
przykład tego, że miasto ich wspiera, promuje i chce aby rozwijali swe pasje i talenty
Impreza ukierunkowana z jednej strony na poprawę wizerunku Jasła w oczach mieszkańców,
a z drugiej – dzięki poszerzeniu skali oddziaływania (wydarzenie o zasięgu ponadpowiatowym)
– na popularyzację i promocję lokalnych talentów.
4. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Nocne Klimaty wraz z imprezą towarzyszącą Festiwal
światła ulicznego „Światło z Jasła”
Działanie tworzące markowy produkt opisany w rozdziale V części II.
5. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jarmark Antoniański
Jarmark będzie połączeniem tradycji historycznych jarmarków ze współczesną transgraniczną
wymianą kulturalną i gospodarczą. Jego celem jest podniesienie transgranicznego znaczenia
Jasła oraz stworzenie warunków do multilateralnych i wielopłaszczyznowych kontaktów na
polu biznesowym, społecznym i samorządowym.
Będzie miał formę trzydniowych prezentacji: wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych oraz
wydarzeń kulturalnych i artystycznych, firm komercyjnych prowadzących działalność
w regionie transgranicznym, NGO działających na rzecz rozwoju swoich miast oraz oferty
turystycznej regionu. Charakter międzynarodowy zostanie zapewniony, w szczególności
poprzez prezentację kulturową i gospodarczą miast partnerskich.
Organizowany będzie wspólnie z oo. Franciszkanami z Kościoła pw. Św. Antoniego.
6. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Ambasador Marki Jasło
Ambasador Marki Jasło to coroczne wydarzenie o szczególnie prestiżowym charakterze,
albowiem uczestniczą w nim wyłącznie zaproszone osoby. Podczas tego wydarzenia
przyznawane będą – przez specjalnie powołaną Kapitułę – statuetki w 3 kategoriach:
 Osobowość Roku,
 Wydarzenie Roku,
 Firma Roku.
Doskonała okazja do docenienia wkładu osób i podmiotów gospodarczych w promocję Jasła,
a także wyróżnienie imprez/wydarzeń, które w szczególny sposób propagują Miasto.
Ambasador Marki Jasło to wydarzenie o prestiżowym i oficjalnym charakterze.
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7. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jazzło – Jasielska Noc Jazzu
Istniejące wydarzenie („Jazz Dance Back and Forth”) znacznie rozszerzone poprzez wyjście
z muzykami w przestrzeń miejską, biletowane występy gwiazd, ale także darmowe występy na
mniejszych scenach plenerowych początkujących jazzmanów. Doskonała okazja do promocji
jasielskich muzyków.
8. Stworzenie Pogórzańskiego Centrum Sztuki
Działanie wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2014-2020.
9. Budowa Jasielskiej Biblioteki Publicznej wraz z Biblioteką Multimedialną
Działanie wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2014-2020.
Właściwie zaprojektowana Biblioteka Multimedialna może być atrakcyjnym miejscem,
zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających Jasło. Poniżej zamieszczono przykładowe
zdjęcia biblioteki multimedialnej z Miasta Włodawa (woj. lubelskie).

Zdjęcie 40.

Przykład biblioteki multimedialnej we Włodawie (woj. lubelskie).

Źródło: www.facebook.pl/rpowl.

10. Stworzenie Alei Sław Jasła w Parku Miejskim
Nawiązanie do Hollywood Walk of Fame (Hollywoodzkiej Alei Sław/Gwiazd), a więc chodnika
biegnącego wzdłuż Hollywood Boulevard oraz Vine Street w Hollywood, zawierającego
pięcioramienne gwiazdy, które upamiętniają gwiazdy i sławy świata show-biznesu. Taki
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chodnik mógłby znaleźć się w Parku Miejskim i upamiętniać znane osobistości związane
z Jasłem (ukazanie ogromnego potencjału intelektualnego Jasła).
11. Wykorzystanie w promocji Jasła postaci sławnych ludzi związanych z miastem
Określenie wizytówek sławnych ludzi związanych z Jasłem – zarówno postaci historycznych,
jak i osób współczesnych. Kluczowe jest zdefiniowanie korelacji pomiędzy dorobkiem,
emocjami i skojarzeniami jakie budzą poszczególne osoby a wizerunkiem nowej marki Miasta.
Odpowiednio dobrane postaci sławnych jaślan uwiarygodniłyby działania marketingowe
i budowanie Marki.
12. Jazzkinia – dostosowanie i modernizacja lokalu
Powstanie kameralnej sali do muzyki na żywo „Jazzkinia” w pobliżu JDK. Doskonałe miejsce do
„oderwania się” i relaksu przy dźwiękach jazzu – także z kieliszkiem jasielskiego wina w ręku.
Możliwość promocji talentów z dwóch jasielskich szkół muzycznych.
13. Wspieranie powstawania i rozwoju produktów lokalnych
Rosnące zapotrzebowanie i „moda” na lokalne produkty, a przede wszystkim konieczność
zachowania lokalnej tradycji i kultury powodują, że działanie to nabiera szczególnego
charakteru. Produkty lokalne stanowią zyskującą na znaczeniu atrakcję turystyczną, m.in. przez
fakt, iż coraz częściej lokale gastronomiczne wzbogacają nimi swoje menu.

Cel operacyjny II.2:
Rozwój rekreacyjno-rozrywkowych funkcji miasta
Działania:
1. Organizacja (Pół)maratonu Jasielskiego
Interesująca promocja dla miasta i regionu. W związku z popularyzacją biegania i rosnącą
„modą” na tę formę aktywnego spędzania czasu warto, aby Jasło wpisało się trwale w mapę
biegającej Polski. Pokonanie dystansu 42 km 195 metrów (21 km i 97,5 metra) pozwala
uczestnikom pokonać nie tylko własne słabości, ale także zaznajomić się z różnymi ciekawymi
architektonicznie zakątkami miast z perspektywy nieco innej niż tradycyjna.
2. Organizacja Jasielskiego eko-fitnessu
Działanie skierowane głównie do mieszkańców miasta. Propagowanie zdrowego trybu życia,
ruchu i codziennych ćwiczeń poprzez zorganizowanie zajęć fitness w przestrzeni publicznej –
w parku, na rynku oraz na Kwiatowej.
3. Organizacja gier planszowych XXL na rynku
Zabawa dla młodszych i nieco starszych. Szachy, warcaby, chińczyk i wiele innych. W sezonie
letnim na rynku powstałaby specjalna przestrzeń dla gier na świeżym powietrzu. Najważniejsze
byłyby szachy XXL, ale dodatkowo znajdowałoby się kilka/kilkanaście mniejszych stolików
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z planszami do gier, umożliwiającymi relaks i intelektualną potyczkę. Zorganizowanie takiego
stałego letniego eventu będzie okazją dla młodych ludzi do miłego spędzenia czasu w gronie
znajomych na świeżym powietrzu, a dla starszych mieszkańców miasta będzie możliwością
sentymentalnego powrotu do wspomnień związanych z tymi grami. Gry planszowe mogą być
mostem międzypokoleniowym w jasielskim społeczeństwie.

Zdjęcie 41. Przykładowe rozwiązania szachów na świeżym powietrzu.

Źródła: glogoczow.malopolska.pl/wp-content/uploads/2013/07/szachy3-650x487.jpg i temat.net/artfoto/foto_w15256.jpg.

Źródło: www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcsi.dll/bilde?Site=DW&Date=20100509&Category=LUBLIN&ArtNo=78855
3797&Ref=AR&border=0&MaxW=666.

4. Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki
Działanie wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2014-2020.
5. Wytyczenie i budowa tras i ścieżek rowerowych
Jazda na rowerze jest przyjemnym i jednocześnie bardzo zdrowym sposobem na spędzanie
wolnego czasu. Pozwala poprawić kondycję i dbać o stan całego organizmu. Sport ten jest
ogólnodostępny, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a dla miłośników aktywnego
wypoczynku jest odskocznią od codzienności i relaksem. Mogą go uprawiać osoby praktycznie
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w każdym wieku. Oprócz walorów zdrowotnych jazda na rowerze ma także zalety poznawcze,
bowiem podczas wycieczek można odwiedzać atrakcyjne miejsca i obserwować krajobrazy.
6. Organizacja Kina Letniego w Kompleksie Kwiatowa
Piasek, trawa, leżaki i wielki ekran, na którym od czwartku do niedzieli będzie można obejrzeć
ciekawe filmy. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie powtarzalnych cyklów:
np. romantyczny czwartek, piątek z horrorem, komediowa sobota, rodzinna niedziela.
7. Stworzenie i rozwój wydarzenia: W Klimacie Śmiechu – Jasielska Noc Kabaretowa
Kabarety dostarczają doskonałą rozrywkę. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wyraźny
renesans kabaretów. Przykład takich miast jak Zielona Góra pokazuje, że kabarety szczególnie
„lubią” wino i w winiarskim otoczeniu doskonale się rozwijają. Organizacja Nocy Kabaretów na
odpowiednim poziomie jest szansą na emisję wydarzenia w mediach – szczególnie TVP2, które
często transmituje występy polskich kabaretów.
8. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Grillowanie na Kwiatowej
Sezon wiosenno-letni nieodłącznie kojarzy się z grillowaniem. To nie tylko spożywanie posiłku,
ale także okazja do rozmów i biesiadowania. Organizacja wspólnego grillowania jaślan (każdy
przychodzi ze swoim grillem, kocem i jedzeniem) jest doskonałą okazją do integracji
mieszkańców, wymiany poglądów i zabawy.
9. Kompleksowa rewitalizacja rzek jasielskich z budową kąpielisk (plaży) i przystani kajakowych
Duży projekt inwestycyjny mający na celu wydobycie z trzech jasielskich rzek właściwego
potencjału turystyczno-rekreacyjnego. Spiętrzenie wody i udrożnienie nurtu rzeki umożliwi
miłośnikom kajaków organizację spływów. W wybranych miejscach powinny zostać
przygotowana plaże z infrastrukturą, które w okresie letnim umożliwią wypoczynek nad wodą.

Cel operacyjny II.3:
Promocja Jasła jako miasta wspierającego innowacyjny biznes
Działania:
1. Certyfikacja gospodarcza „Jasło innowacyjna marka”
Przyznawanie certyfikatu gospodarczego „Jasło innowacyjna marka” miałoby charakter
naboru ciągłego. Firmy mogłyby stale się zgłaszać, a pod koniec każdego roku Kapituła
oceniałaby złożone aplikacje. Przyznanie „innowacyjnej marki” wiązałoby się z umieszczeniem
logo firmy na witaczach, na stronie internetowej oraz ze szczególnym miejscem na materiałach
promocyjnych. Co 2 lata Kapituła weryfikowałaby czy firma posiadająca certyfikat spełnia dalej
wszystkie wymogi określone w regulaminie. Firma certyfikowana uzyskiwałaby możliwość
posługiwania się logo „Jasło innowacyjna marka” na swoich produktach i materiałach
promocyjnych.
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2. Utworzenie i rozwój Okienka Przedsiębiorczości
Darmowe porady dla przedsiębiorców prowadzone w Urzędzie Miasta w Jaśle w zakresie:
» doradztwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych (szczególnie na innowacyjne działania),
» pomocy przy samodzielnym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,
» doradztwa w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego,
» doradztwa w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej,
» doradztwa w kojarzeniu partnerów gospodarczych.
Okienko Przedsiębiorczości ma na celu zwiększenie absorbcji środków z UE przez jasielskich
przedsiębiorców, w szczególności na rozwój inicjatyw opartych na innowacyjności. Może
stanowić również ważny argument dla inwestorów chcących ulokować w Jaśle swój kapitał.
Porady prowadzone będą przez zewnętrznego eksperta specjalizującego się w tematyce
dotacji dla firm.
3. Stworzenie wielojęzycznego wortalu www.invest.jaslo.pl oraz zacieśnienie współpracy
z podkarpackim COIE
Ważne działanie w zakresie promocji atrakcyjności inwestycyjnej Jasła, w tym
międzynarodowej. Na wortalu (portal tematyczny) znajdowałby się oczywiście informacje na
temat terenów inwestycyjnych, wraz z opisem wymaganym przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i zdjęciami lotniczymi, a także informacje i dane na temat
atutów i potencjału gospodarczego Miasta Jasła – w szczególności zachęty inwestycyjne i ulgi.
Jednakże, niezwykle istotną częścią wortalu będą opinie jasielskich przedsiębiorców
i inwestorów na temat warunków prowadzenia biznesu w Jaśle, w tym także nagrania video,
prezentacje firm działających w Jaśle (również filmy promocyjne), baza jasielskich firm (łatwość
budowy sieci kooperacji) oraz przykłady sukcesów jasielskich firmy działających na rynkach
międzynarodowych i inwestorów zagranicznych w Jaśle.
W celu wzmocnienia promocji wortalu władze Jasła nawiążą ścisłą współpracę z podkarpackim
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
4. "Jasło – invest mood" – prowadzenie działań w zakresie międzynarodowej promocji
gospodarczej
Nawiązanie współpracy z zagranicznymi izbami gospodarczymi i handlowymi oraz PAIiIZ
(wysyłka materiałów w zakresie promocji gospodarczej). Zamieszczanie bannerów na
biznesowych portalach, w szczególności francuskich, niemieckich, włoskich, szwajcarskich
i amerykańskich. Poprzez współpracę z izbami gospodarczymi i handlowymi inwestorzy
zagraniczni będą zapraszani na spotkania w Jaśle gdzie będą mogli zobaczyć pozytywne efekty
lokacji kapitału.
5. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jasło Design Project
Stały, coroczny cykl wydarzeń desingerskich polegający na konkursie (o randze
międzynarodowej) projektowania nowego wyglądu dla produktów, które oferują jasielskie
firmy. W konkursie uczestniczyć mogą zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Zwycięski
projekt/projekty zostanie włączony do linii produkcyjnej firmy, która w danym roku będzie
uczestniczyła w konkursie.
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Proponuje się następujący cykl wydarzeń desingu:
» rok 2014 – Grupa Nowy Styl – zaprojektowanie krzesła,
» rok 2015 – Dagmara – zaprojektowanie bombki,
» rok 2016 – Polwax – zaprojektowanie świeczki,
» rok 2017 – Astra – zaprojektowanie lizaka,
» rok 2018 – projekty dla Huty Szkła w Jaśle.
Katalog firm ma charakter otwarty, a decyzję o wyborze podmiotu do udziału w konkursie
będzie podejmował Urząd Miejski.
6. Stworzenie i rozwój wydarzenia: Rok w klimacie innowacyjności
Wydarzenie ma na celu budowanie pozytywnych relacji z innowacyjnymi inwestorami
i jasielskimi przedsiębiorstwami w Mieście oraz kreację pozytywnego wizerunku Jasła jako
lokalizacji inwestycji i prowadzenia biznesu.
Każdego roku patronatem zostanie objęta inna firma, która buduje swój wizerunek i rozwój na
innowacyjności. W danym roku wydarzenia gospodarcze w Jaśle będą powiązane z promocją
firmy i jej kooperantów.
Ze względu na uroczyste otwarcie nowej fabryki rok 2014 będzie rokiem Nowego Stylu.
W ramach tego wydarzenia w 2014 roku proponuje się, m.in.: konkurs designerski na krzesło
o nazwie „Jasło”, postawienie 2-3 metrowego krzesła „Jasło” pomnika krzesła „Jasło” (na
krześle można będzie sobie robić zdjęcia -> pamiątka z wizyty w Jaśle), zwiedzanie nowej
fabryki przez uczniów jasielskich szkół, promocję na stronie www.jaslo.pl itp.
7. Budowa Centrum Innowacyjności im. Ignacego Łukasiewicza
Działanie tworzące markowy produkt opisany w rozdziale V części II.
8. Organizacja i przeprowadzenie w porozumieniu z Grupą Nowy Styl działania pn. "Jasło –
Wybór Sommeliera (Jasło - Séléction du Sommelier)", promującego Jasło jako lokalizację
inwestycji
Séléction du Sommelier to działanie mające na celu przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych
do miasta. Video i list polecający od firmy Baltic Wood i Grupy Nowy Styl wskazujący na
analogię pomiędzy Jasłem jako najlepszą lokalizacją inwestycji, a najwyższej jakości kolekcją
podłóg Baltic Wood oraz video i listy polecające od innych ważnych inwestorów zewnętrznych
(np. Naturex, Polwax, Orion Engineered Carbons) zostaną wysłane do wybranych inwestorów
zagranicznych. Forma wysyłki będzie innowacyjna poprzez LCD Promotional Video Card.

Zdjęcie 42. Przykład LCD Promotional Video Card.

Źródło: http://www.kinderl.com/uploads/image/20130824/1377358542.jpg oraz http://www.mediaplant.co.uk/wpcontent/uploads/2013/05/Video-Card-In-Action1.jpg
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9. Powołanie przy Burmistrzu Jasielskiego Forum Rozwoju Gospodarczego
Forum pełniłoby funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem
przedsiębiorczości w Jaśle. Dokonywałoby konsultacji przedsięwzięć w zakresie prowadzonej
przez Władze Miasta działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Stały kontakt z biznesem,
uwzględniające głos przedsiębiorców w kontekście rozwoju Jasła, jest koniecznym działaniem
prowadzącym do poprawy wizerunku miasta w oczach przedsiębiorców.

Cel operacyjny II.4:
Zapewnienie warunków dla postrzegania Jasła jako miasta przyjaznego turystom
Działania:
1. Powołanie przy Burmistrzu Rady Rozwoju Turystyki
Powołanie przy Burmistrzu Rady Rozwoju Turystyki, w której skład wchodziliby pracownicy
Urzędu, dyrektorzy/kierownicy instytucji kultury, sportu, turystyki, organizacji non-profit
w celu wymiany dotychczasowych doświadczeń, synchronizacji działań poszczególnych
podmiotów (w Edynburgu raz na dwa tygodnie władze miasta spotykają się ze studentami,
restauratorami, mieszkańcami i dzielą się wspólnie pomysłami na promocję).
2. Poprawa infrastruktury okołoturystycznej, m.in. parkingi, stojaki rowerowe itp.
Działanie niezbędne z punktu widzenia poprawy atrakcyjności turystycznej Jasła. Brak miejsc
parkingowych, słabe oznakowanie turystyczne miasta, niewystarczająca infrastruktura
wspomagająca turystykę to najsłabsze strony Jasła wskazywane przez osoby odwiedzające
miasto.
3. Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej (SIM)
Zintegrowany System Informacji Miejskiej, spójny z Systemem Identyfikacji Wizualnej,
kierujący mieszkańców i odwiedzających do budynków i miejsc użyteczności publicznej:
urzędy, szpitale, apteki, banki, instytucje kultury, przystanki, parkingi, informacja turystyczna itd.

Zdjęcie 43. Przykładowe elementy Systemu Informacji Miejskiej (dla Miasta Bielsko Biała).
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Źródło: www.2plus3d.pl/artykuly/jaskolka-zmian-rozmowa-o-systemie-informacji-miejskiej-bielska-bialej

4. Oznakowania turystyczne Jasła (powiązane SIM)
Tablice informacyjne przy zabytkach i miejscach ważnych historyczne, przyrodniczo, kulturowo
itd. Oznakowane połączone wizualnie i funkcjonalnie z SIM.
5. Stworzenie profesjonalnego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
Działanie wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2014-2020.
6. Przygotowanie zestawów promo-pack'ów
Promo-packi – specjalnie przygotowane plany miasta dla turystów (zaznaczona trasa
zwiedzania, opisane zabytki miasta, zaznaczenie ścieżek rowerowych i spacerowych, bazy
noclegowe, punkty gastronomiczne), kalendarz imprez, ulotki punktów gastronomicznych
z rabatami, list od Burmistrza z podziękowaniami za odwiedziny i zachęcający do ponownego
przyjazdu.
7. Przygotowanie zestawów gift-pack'ów
Gift-pack’i to ekskluzywne zestawy promocyjne przygotowywane z myślą o specjalnych
odbiorcach. Gift-pack nie zawiera stałego spisu materiałów promocyjnych, najważniejsza jest
odpowiednia (wysoka) jakość ich wykonania, a także użyteczność biznesowa. Przykładowe
propozycje materiałów mogących wchodzić w zestaw gift-pack’a:
 krzew winny - malutka sadzonka w zgrabnej doniczce,
 wspólna karafka na wino z Krosna (Miasto Szkła) i Jasła (Winne klimaty) (grawery
z dwóch stron na karafce),
 zwijana ekotorba typu flip&tumble,
 nano podkładka w kształcie kiści winogron,
 windows heat tumbler – „kubek”, na którym pod wpływem ciepłej cieczy pojawiają się obrazy,
 drewniany napis „Jasło” ,
 pen drive z korka do wina,
 oryginalne stojaki na wino,
 zestaw do wina wraz z szachami.
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8. Nawiązanie partnerstwa z pośrednikami turystycznymi (touroperatorami)
Nawiązanie partnerstwa z pośrednikami turystycznymi w celu wpisania w ich programy
turystyczne wycieczek i wizyt o charakterze enoturystycznym w Jaśle.
9. Wytyczenie tras i ścieżek tematycznych
Trasy i ścieżki tematyczne są doskonałą okazją do poznania Jasła. Mieszkaniec/turysta będzie
mógł wybrać sobie obszar (temat), którym jest szczególnie zainteresowany. Różnorodność
tematyczna tras umożliwi poznanie historii Jasła, jego potencjału, ale także miejsc mniej
znanych, ale zasługujących na odwiedzenie.
10. Stworzenie aplikacji mobilnej "Jasielski Nawigator"
Opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne (telefon, smartfon, tablet), która lokalizując
osobę po współrzędnych GPS przekazywałaby dane i informacje np. w zakresie: atrakcji
turystycznych, obiektów użyteczności publicznej, gastronomii, hoteli, bankomatów itd.
Z aplikacją połączony byłby kalendarz wydarzeń w Jaśle (możliwość szybkiego sprawdzenia
„co? gdzie? kiedy?”), a także system SMS/e-mail do informowania o wydarzeniach, akcjach,
atrakcjach w Jaśle.
11. Odtworzenie Apteki Łukasiewicza na Rynku
Działanie wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2014-2020.
12. Monitoring turystyki przyjazdowej
Monitorowanie ruchu turystycznego i poziomu zadowolenia turystów z pobytu w mieście,
poprzez przeprowadzenie systematycznych badań własnych lub zleconych w zakresie:
oczekiwań i potrzeb turystów, poznania motywów przyjazdu do Jasła, poziomu satysfakcji
z pobytu, postrzegania Jasła i oceny atrakcji turystycznych. Najlepszą formą będzie
przygotowanie krótkiej ankiety i przekazanie jej wszystkim hotelom (ankieta znajdowałaby się
w każdym pokoju hotelowym i byłaby wypełniana przez osobę korzystającą z pobytu).
Hotelarze w zamian za to otrzymywaliby dostęp do wyników badań (zasada barteru).

strona | 185

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

W celu urzeczywistnienia przyjętej misji i osiągnięcia założonych celów opracowano katalog 82 działań.
Jasło winne klimaty

hasło misji
obszar
strategiczny

winność

inność

cel
strategiczny

Wykreowanie silnego i spójnego enoturystycznego wizerunku Jasła
w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

Postrzeganie Jasła jako ośrodka kulturalno-rekreacyjnego o znaczeniu
regionalnym oraz miasta wspierającego przedsiębiorczość

obszar
operacyjny

instrumenty
kreatywne
Wzrost poziomu
rozpoznawalności
marki Jasła poprzez
cel
wdrożenie
operacyjny
marketingowych
instrumentów
kreatywnych
Stworzenie
i konsekwentne
działanie 1 wdrażanie Systemu
Identyfikacji
Wizualnej (SIW)
Aktualizacja (lifting)
strony www –
opracowanie
layoutu i rozwiązań
działanie 2
na bazie nowego
SIW i połączenie
serwisu z mediami
społecznościowymi

wydarzenia
i produkty

rozwój enoprzedsiębiorczości

mieszkańcy

Kreacja markowych
Rozwój enoproduktów
przedsiębiorczości
Wzrost identyfikacji
i wydarzeń
poprzez
mieszkańców
związanych
wykorzystanie
z nową marką Jasła
z winnym
potencjału sektora
charakterem Jasła największych szans
Budowa Domu
Wina Jasielskiego
wraz z zapleczem
konferencyjnym

Zachęcanie
jasielskich winiarzy
do rejestracji
sprzedaży wina

Aktywizacja
Stworzenie i rozwój lokalnych
Akademii
przedsiębiorców do
Winiarskiej w Jaśle zakładania nowych
winnic i winiarni

kultura

rekreacja
i rozrywka

gospodarka

turystyka

Budowa oferty
kulturalnej
ukazującej klimat
Jasła

Rozwój
rekreacyjnorozrywkowych
funkcji miasta

Promocja Jasła jako
miasta
wspierającego
innowacyjny biznes

Zapewnienie
warunków dla
postrzegania Jasła
jako miasta
przyjaznego
turystom

Certyfikacja
gospodarcza „Jasło
innowacyjna
marka”

Powołanie przy
Burmistrzu Rady
Rozwoju Turystyki

Utworzenie
i rozwój Okienka
Przedsiębiorczości

Poprawa
infrastruktury
okołoturystycznej,
m.in. parkingi,
stojaki rowerowe
itp.

Organizacja kursów Wysyłanie listów
Organizacja
winiarskich dla
gratulacyjnych
(Pół)maratonu
mieszkańców Jasła (okolicznościowych) Jasielskiego

Przeprowadzanie
szkoleń
sommelierskich dla
jasielskich
kelnerów

Opracowanie
kalendarza imprez
Organizacja
wraz ze
Jasielskiego ekostworzeniem
fitnessu
wortalu
www.kultura.jaslo.pl
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działanie 3

Obecność Jasła na
portalach
społecznościowych
– Facebook,
YouTube, Twitter,
Google+

działanie 4

Współpraca
z bloggerami
enoturystycznymi
w zakresie
informowania
o wydarzeniach
w Jaśle i promocji
winiarskiej Miasta

działanie 5

działanie 6

działanie 7

Realizacja projektu
Winne SPA

Organizacja
i rozwój
wydarzenia:
"Międzynarodowe
Dni Wina"

Stworzenie i rozwój
Ustawienie witaczy
wydarzenia:
przy drogach
"Jasielskie Dionizje
wjazdowych do
(Święto Młodego
Jasła
Wina)"
Organizacja
corocznej
Międzynarodowej
Organizacja akcji:
Konferencji
„Odkryj inną stronę
Naukowej
Jasła” („Zaproś
nt. winnic
znajomych do
i enoturystyki na
Jasła”)
Podkarpaciu,
w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej
Winna przestrzeń
publiczna dekoracja
winiarska Jasła

Wytyczenie ścieżki
tematycznej
nt. wina

Powołanie
Jasielskiego Klastra
Winiarskiego

Wyjazdy studyjne
do miast
i regionów
enoturystycznych

Stworzenie
Projektu Paszport

Organizacja
cyklicznych szkoleń
dla mieszkańców w
zakresie zakładania
i rozwoju mikroprzedsiębiorczości

Organizacja
i rozwój
wydarzenia: Dni
Jasła – w Klimacie
Talentów i Pasji

Stworzenie i rozwój
wydarzenia: Nocne
Klimaty, wraz
Stworzenie i rozwój
z imprezą
wydarzenia: Dni
towarzyszącą
Otwartych Winnic
Festiwal światła
ulicznego „Światło
z Jasła”
Święcenie wina
Stworzenie i rozwój
w Dniu Św. Jana
wydarzenia:
Apostoła
Jarmark
i Ewangelisty
Antoniański
(27 grudnia)

Organizacja gier
planszowych XXL
na rynku

Stworzenie
wielojęzycznego
wortalu
www.invest.jaslo.pl
oraz zacieśnienie
współpracy
z podkarpackim
COIE

Opracowanie
i wdrożenie
Systemu Informacji
Miejskiej (SIM)

Budowa
Regionalnego
Centrum Sportu
i Turystyki

"Jasło - invest
mood" –
prowadzenie
działań w zakresie
międzynarodowej
promocji
gospodarczej

Oznakowania
turystyczne Jasła
(powiązane SIM)

Wytycznie tras
rowerowych

Stworzenie
Stworzenie i rozwój profesjonalnego
wydarzenia: Jasło
Regionalnego
Design Project
Centrum Informacji
Turystycznej

Organizacja Kina
Letniego
w Kompleksie
Kwiatowa

Stworzenie i rozwój
Przygotowanie
wydarzenia: Rok w
zestawów promoklimacie
pack'ów
innowacyjności

Certyfikacja lokali
„Klimatyczne
miejsce”

Stworzenie i rozwój
wydarzenia:
Ambasador Marki
Jasło

Zawarcie
porozumienia
z jasielskimi
winiarzami
o zamieszczaniu na
etykietach win logo
Marki Jasła

Stworzenie i rozwój
Stworzenie i rozwój
wydarzenia:
wydarzenia: Jazzło
W Klimacie
– Jasielska Noc
Śmiechu – Jasielska
Jazzu
Noc Kabaretowa

Budowa Centrum
Innowacyjności
im. Ignacego
Łukasiewicza

Przygotowanie
zestawów giftpack'ów
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działanie 8

Iluminacja Rynku
(nawiązująca
kolorami
i rozwiązaniami do
SIW)

Organizacja
i przeprowadzenie
kampanii
działanie 9 promocyjnej
w mediach
branżowych
(winiarskich)
Organizacja
i przeprowadzenie
działanie 10 regionalnej
kampanii
wizerunkowej
Organizacja
i przeprowadzenie
kampanii
działanie 11
wizerunkowej
w Polsce
Południowej
Organizacja
i przeprowadzenie
kampanii
działanie 12
wizerunkowej
w Polsce
Wschodniej

Uruchomienie
Winoteki w Jaśle
"In vino veritas"

Stworzenie wortalu
www.wino.jaslo.pl

Lobbing w zakresie
liberalizacji prawa
dotyczącego
niskotowarowej
sprzedaży wina

Stworzenie
Pogórzańskiego
Centrum Sztuki

Organizacja
i przeprowadzenie
w porozumieniu
z Grupą Nowy Styl
Stworzenie i rozwój działania pn. "Jasło
wydarzenia:
– Wybór
Grillowanie na
Sommeliera (Jasło Kwiatowej
Séléction
du Sommelier)",
promującego Jasło
jako lokalizację
inwestycji

Nawiązanie
partnerstwa
z pośrednikami
turystycznymi
(touroperatorami)

Budowa Jasielskiej
Biblioteki
Publicznej wraz
z Biblioteką
Multimedialną

Kompleksowa
rewitalizacja rzek
jasielskich
z budową kąpielisk
(plaży) i przystani
kajakowych

Wytyczenie tras
i ścieżek
tematycznych

Powołanie przy
Burmistrzu
Jasielskiego Forum
Rozwoju
Gospodarczego

Stworzenie Alei
Sław Jasła w Parku
Miejskim

Stworzenie
aplikacji mobilnej
"Jasielski
Nawigator"

Wykorzystanie
w promocji Jasła
postaci sławnych
ludzi związanych
z miastem

Odtworzenie
Apteki
Łukasiewicza na
Rynku

Jazzkinia dostosowanie
i modernizacja
lokalu

Monitoring
turystyki
przyjazdowej
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działanie 13

Przeprowadzenie
ewaluacji mid-term

Wspieranie
powstawania
i rozwoju
produktów
lokalnych

Organizacja
i przeprowadzenie
kampanii
wizerunkowej
działanie 14
promującej
weekendowy
wypoczynek
w Jaśle
Lokowanie
produktu (wino
z Jasła)
w programach
działanie 15
regionalnych oraz
ogólnopolskich np.
kuchnia.tv, TVN,
TVP, Polsat
Organizacja
i przeprowadzenie
działanie 16 ogólnopolskiej
kampanii
wizerunkowej
Przeprowadzenie
działanie 17 ewaluacji końcowej
ex-post
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Tabela 37. Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji działań.
cel strategiczny

cel operacyjny

L.p.

główny
realizator

działanie

suma wydatków:
1.

I.1. Wzrost
I. Wykreowanie
poziomu
silnego
rozpoznawalności
i spójnego
marki Jasła
enoturystycznego
poprzez
wizerunku Jasła
wdrożenie
w wymiarze
marketingowych
wewnętrznym
instrumentów
i zewnętrznym
kreatywnych

2.

3.

4.

5.
6.

Stworzenie i konsekwentne wdrażanie
Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW)
Aktualizacja (lifting) strony www –
opracowanie layoutu i rozwiązań na
bazie nowego SIW i połączenie serwisu
z mediami społecznościowymi
Obecność Jasła na portalach
społecznościowych – Facebook,
YouTube, Twitter, Google+
Współpraca z bloggerami
enoturystycznymi w zakresie
informowania o wydarzeniach w Jaśle
i promocji winiarskiej Miasta
Ustawienie witaczy przy drogach
wjazdowych do Jasła
Organizacja akcji: „Odkryj inną stronę
Jasła” („Zaproś znajomych do Jasła”)

samorząd
miejski

rok realizacji
2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

707 500,00

1 687 700,00

1 832 200,00

2 113 200,00

2 974 200,00

-

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

samorząd
miejski

7 000,00

samorząd
miejski

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

-

-

-

-

-

500,00

500,00

500,00

samorząd
miejski

-

samorząd
miejski

50 000,00

samorząd
miejski

2 000,00
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Winna przestrzeń publiczna - dekoracja
winiarska Jasła
Iluminacja Rynku (nawiązująca kolorami
8.
i rozwiązaniami do SIW)
Organizacja i przeprowadzenie kampanii
9. promocyjnej w mediach branżowych
(winiarskich)
Organizacja i przeprowadzenie
10.
regionalnej kampanii wizerunkowej
Organizacja i przeprowadzenie kampanii
11.
wizerunkowej w Polsce Południowej
Organizacja i przeprowadzenie kampanii
12.
wizerunkowej w Polsce Wschodniej
7.

13. Przeprowadzenie ewaluacji mid-term

I.2. Kreacja
markowych
produktów
i wydarzeń
związanych
z winnym
charakterem Jasła

Organizacja i przeprowadzenie kampanii
14. wizerunkowej promującej weekendowy
wypoczynek w Jaśle
Lokowanie produktu (wino z Jasła)
w programach regionalnych oraz
15.
ogólnopolskich np. kuchnia.tv, TVN, TVP,
Polsat
Organizacja i przeprowadzenie
16.
ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej
Przeprowadzenie ewaluacji końcowej
17.
ex-post
Budowa Domu Wina Jasielskiego wraz
1.
z zapleczem konferencyjnym
Stworzenie i rozwój Akademii Winiarskiej
2.
w Jaśle
3.

Realizacja projektu Winne SPA

4.

Organizacja i rozwój wydarzenia:
"Międzynarodowe Dni Wina"

samorząd
miejski

20 000,00

samorząd
miejski

40 000,00

samorząd
miejski

40 000,00

samorząd
miejski

40 000,00

20 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

200 000,00

samorząd
miejski

400 000,00

samorząd
miejski
samorząd
miejski

500 000,00
20 000,00

samorząd
miejski

200 000,00

samorząd
miejski

50 000,00

50 000,00

50 000,00

samorząd
miejski

1 000 000,00

samorząd
miejski

25 000,00

biznes

działanie
biznesowe

sektor
społeczny

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

działanie
społeczne

działanie
społeczne

biznes

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

samorząd
miejski

250 000,00

300 000,00

350 000,00

działanie
społeczne

działanie
społeczne

400 000,00

500 000,00
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I.3 Rozwój enoprzedsiębiorczości
poprzez
wykorzystanie
potencjału
sektora
największych
szans

5.

Stworzenie i rozwój wydarzenia:
"Jasielskie Dionizje (Święto Młodego
Wina)"

samorząd
miejski

6.

Organizacja corocznej Międzynarodowej
Konferencji Naukowej nt. winnic
i enoturystyki na Podkarpaciu, w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej

samorząd
miejski

10 000,00

10 000,00

7.

Wytyczenie ścieżki tematycznej nt. wina

samorząd
miejski

3 000,00

5 000,00

8.

Uruchomienie Winoteki w Jaśle "In vino
veritas"

biznes

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

9.

Stworzenie wortalu www.wino.jaslo.pl

samorząd
miejski

1.

Zachęcanie jasielskich winiarzy do
rejestracji sprzedaży wina

samorząd
miejski

2.

Aktywizacja lokalnych przedsiębiorców
do zakładania nowych winnic i winiarni

3.

Powołanie Jasielskiego Klastra
Winiarskiego

4.

Wyjazdy studyjne do miast i regionów
enoturystycznych

5.

Stworzenie Projektu Paszport

6.
7.

50 000,00

50 000,00

15 000,00

20 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00
-

-

-

samorząd
miejski

1 000,00

1 000,00

1 000,00

biznes

działanie
biznesowe

samorząd
miejski

10 000,00

10 000,00

10 000,00

biznes

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

Certyfikacja lokali „Klimatyczne miejsce”

samorząd
miejski

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Zawarcie porozumienia z jasielskimi
winiarzami o zamieszczaniu na
etykietach win logo Marki Jasła

samorząd
i biznes

-

-

-

-
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8.

1.
I.4 Wzrost
identyfikacji
mieszkańców
z nową marką
Jasła

2.
3.
4.
5.
1.
2.

II. Postrzeganie
Jasła jako
ośrodka
kulturalnorekreacyjnego o
znaczeniu
regionalnym oraz
miasta
wspierającego
przedsiębiorczość

3.
II.1. Budowa
oferty kulturalnej
ukazującej klimat
Jasła

4.

5.
6.
7.
8.

Lobbing w zakresie liberalizacji prawa
dotyczącego niskotowarowej sprzedaży
wina
Organizacja kursów winiarskich dla
mieszkańców Jasła
Przeprowadzanie szkoleń
sommelierskich dla jasielskich kelnerów
Organizacja cyklicznych szkoleń dla
mieszkańców w zakresie zakładania
i rozwoju mikro-przedsiębiorczości
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Dni
Otwartych Winnic
Święcenie wina w Dniu Św. Jana Apostoła
i Ewangelisty (27 grudnia)
Wysyłanie listów gratulacyjnych
(okolicznościowych)
Opracowanie kalendarza imprez wraz ze
stworzeniem wortalu
www.kultura.jaslo.pl
Organizacja i rozwój wydarzenia: Dni
Jasła – w Klimacie Talentów i Pasji
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Nocne
Klimaty, wraz z imprezą towarzyszącą
Festiwalem światła ulicznego „Światło
z Jasła”
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jarmark
Antoniański
Stworzenie i rozwój wydarzenia:
Ambasador Marki Jasło
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jazzło –
Jasielska Noc Jazzu
Stworzenie Pogórzańskiego Centrum
Sztuki

samorząd
i biznes

-

-

-

-

sektor
społeczny

działanie
społeczne

działanie
społeczne

działanie
społeczne

działanie
społeczne

sektor
społeczny

działanie
społeczne

działanie
społeczne

działanie
społeczne

działanie
społeczne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

działanie
biznesowe

samorząd
miejski

-

2 000,00

biznes
sektor
społeczny

-

-

-

-

-

samorząd
miejski

2 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

samorząd
miejski

3 000,00

7 000,00

samorząd
miejski

150 000,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

400 000,00

75 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

5 000,00

6000,00

7 000,00

8 000,00

100 000,00

100 000,00

150 000,00

samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski

50 000,00

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020
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9.
10.
11.
12.
13.
1.

Organizacja (Pół)maratonu Jasielskiego

2.

Organizacja Jasielskiego eko-fitnessu

3.
4.
II.2. Rozwój
rekreacyjnorozrywkowych
funkcji miasta

5.
6.
7.
8.
9.

II.3. Promocja
Jasła jako miasta
wspierającego

Budowa Jasielskiej Biblioteki Publicznej
wraz z Biblioteką Multimedialną
Stworzenie Alei Sław Jasła w Parku
Miejskim
Wykorzystanie w promocji Jasła postaci
sławnych ludzi związanych z miastem
Jazzkinia - dostosowanie i modernizacja
lokalu
Wspieranie powstawania i rozwoju
produktów lokalnych

1.
2.

Organizacja gier planszowych XXL na
rynku
Budowa Regionalnego Centrum Sportu
i Turystyki
Wytyczenie i budowa tras i ścieżek
rowerowych
Organizacja Kina Letniego w Kompleksie
Kwiatowa
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jasielska
Noc Kabaretowa
Stworzenie i rozwój wydarzenia:
Grillowanie na Kwiatowej
Kompleksowa rewitalizacja rzek
jasielskich z budową kąpielisk (plaży)
i przystani kajakowych
Certyfikacja gospodarcza „Jasło
innowacyjna marka”
Utworzenie i rozwój Okienka
Przedsiębiorczości

samorząd
miejski

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020

samorząd
miejski

20 000,00

samorząd
miejski

-

-

-

-

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski

1 000,00

1 000,00

10 000,00
40 000,00

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020

samorząd
miejski

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

samorząd
miejski

30 000,00

10 000,00

10 000,00

samorząd
miejski

10 000,00
80 000,00

samorząd
miejski

5 000,00

samorząd
miejski

5 000,00

5 000,00

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

samorząd
miejski

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

samorząd
miejski

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00
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innowacyjny
biznes

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
1.
2.
II.4. Zapewnienie
warunków dla
postrzegania Jasła
jako miasta
przyjaznego
turystom

3.
4.
5.
6.

Stworzenie wielojęzycznego wortalu
www.invest.jaslo.pl oraz zacieśnienie
współpracy z podkarpackim COIE
"Jasło - invest mood" – prowadzenie
działań w zakresie międzynarodowej
promocji gospodarczej
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Jasło
Design Project
Stworzenie i rozwój wydarzenia: Rok
w klimacie innowacyjności
Budowa Centrum Innowacyjności
im. Ignacego Łukasiewicza
Organizacja i przeprowadzenie
w porozumieniu z Grupą Nowy Styl
działania pn. "Jasło – Wybór Sommeliera
(Jasło - Séléction du Sommelier)",
promującego Jasło jako lokalizację
inwestycji
Powołanie przy Burmistrzu Jasielskiego
Forum Rozwoju Gospodarczego
Powołanie przy Burmistrzu Rady Rozwoju
Turystyki
Poprawa infrastruktury
okołoturystycznej, m.in. parkingi, stojaki
rowerowe itp.
Opracowanie i wdrożenie Systemu
Informacji Miejskiej (SIM)
Oznakowania turystyczne Jasła
(powiązane SIM)
Stworzenie profesjonalnego
Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznej
Przygotowanie zestawów promopack'ów

samorząd
miejski

5 000,00

-

-

-

samorząd
miejski

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

samorząd
i biznes

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

samorząd
i biznes

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

samorząd
miejski

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020

samorząd
i biznes

10 000,00

samorząd
miejski

-

samorząd
miejski

-

samorząd
miejski

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

wydatek
inwestycyjny

100 000,00

50 000,00

-

wydatek
inwestycyjny

samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski

50 000,00

20 000,00

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020
25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00
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7.

Przygotowanie zestawów gift-pack'ów

8.

Nawiązanie partnerstwa z pośrednikami
turystycznymi (touroperatorami)

9.

Wytyczenie tras i ścieżek tematycznych

Stworzenie aplikacji mobilnej "Jasielski
Nawigator"
Odtworzenie Apteki Łukasiewicza na
11.
Rynku
10.

12. Monitoring turystyki przyjazdowej

samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski
samorząd
miejski

30 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

10 000,00
15 000,00

Zgodnie z harmonogramem i budżetem określonym w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Jasła
2014-2020
500,00

500,00

500,00

500,00

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Głównymi źródłami finansowania Strategii będą:



środki własne – budżet miasta



zewnętrzne środki publiczne – dostępne przede wszystkim w ramach programów
finansowanych z Unii Europejskiej



środki z sektora prywatnego, np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego lub
też sponsoringu imprez masowych.

Główny ciężar w zakresie finansowania Strategii Wizerunkowej będzie spoczywał na samorządzie
miejskim. Rzeczą oczywistą jest, że kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarczego będą projekty
inwestycyjne, stanowiące bardzo silne obciążenie dla miejskiego budżetu. Finansowanie projektów
inwestycyjnych i ich akceleracja będą zależały przede wszystkim od skuteczności w pozyskiwaniu
zewnętrznego finansowania na ich realizację. Ważne jest przede wszystkim racjonalne wydatkowanie
środków na samą budowę i rozwój Marki oraz konsekwentne i świadome wykorzystywanie logo Jasła.
Istotne jest także aby Miasto nie zrezygnowało z dotychczasowych działań promocyjnych
i w szczególności kontynuowało imprezy i wydarzenia, które na stałe zapisały się w jasielskim
kalendarzu.
Realizacja katalogu zaplanowanych działań będzie niemożliwa, bez wsparcia zewnętrznego. Dlatego
niezbędne jest podjęcie szerokiej aktywności (także podmiotów prywatnych) w aplikowaniu o środki
zewnętrzne aby zwiększyć wydolność promocyjną marki Miasta i efektowniej zrealizować
zaplanowane działania. Przykładowe źródła zewnętrznego finansowania wybranych aspektów kreacji
i rozwoju marki:



Regionalny Program Operacyjny,



krajowe programy operacyjne,



programy transgraniczne,



Norweski Mechanizm Finansowy,



Szwajcarski Instrument Finansowy,



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,



fundacje i grantodawcy.
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Aby zweryfikować realność zaplanowanego budżetu realizacji działań dokonano projekcji wydatków
ogółem, dochodów ogółem i dochodów własnych Miasta Jasła w latach 2002-2012. Wyliczono
procentową zamianę w stosunku do roku poprzedniego dla każdej z kategorii wydatków/dochodów.
Okazało się, że najbardziej stabilny uśredniony trend zmiany rok do roku występuje w przypadku
dochodów własnych Miasta Jasła – średni wzrost o 8,72% rocznie.

Wykres 43. Wizualizacji % zmiany w stosunku do roku poprzedniego w wydatkach, dochodach i
dochodach własnych budżetu Jasła.
40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10,0

-20,0

-30,0
wydatki ogółem

dochody ogółem

dochody własne

Źródło opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.
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Tabela 38. Analiza zmian wydatków, dochodów i dochodów własnych Miasta Jasła w latach 2002-2012 .
2004

2005

2006

2007

64 770 799 56 320 782

60 404 234

67 373 991

82 829 616

84 176 045

różnica
w stosunku do
roku
poprzedniego

-8 450 017

4 083 452

6 969 757

15 455 625

1 346 429

6 275 310

16 221 910

26 773 350

-29 467 706

12 866 656

% zmiany
w stosunku do
roku
poprzedniego

-13,05

7,25

11,54

22,94

1,63

7,45

17,93

25,10

-22,08

12,37

rok
wydatki
ogółem

2002

2003

2008

2009

2010

2011

2012

90 451 355 106 673 265 133 446 614 103 978 909 116 845 564

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

57 002 866

56 988 293

62 918 331

70 757 147

78 825 076

88 160 156

95 854 326

różnica
w stosunku
do roku
poprzedniego

-14 573

5 930 038

7 838 816

8 067 929

9 335 080

7 694 170

3 350 976

29 595 737

-19 687 231

12 868 342

% zmiany
w stosunku
do roku
poprzedniego

-0,03

10,41

12,46

11,40

11,84

8,73

3,50

29,83

-15,28

11,79

rok
dochody
ogółem

2009

2010

99 205 302 128 801 039

2010

109 113 808 121 982 150

2011

5 207 477

7,11

2012

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

31 914 568

32 637 715

39 456 568

43 913 400

46 606 706

51 112 036

59 575 158

59 153 824

61 160 210

62 144 765

72 130 023

różnica
w stosunku
do roku
poprzedniego

723 147

6 818 853

4 456 832

2 693 306

4 505 331

8 463 121

-421 334

2 006 387

984 555

9 985 258

% zmiany
w stosunku
do roku
poprzedniego

2,27

20,89

11,30

6,13

9,67

16,56

-0,71

3,39

1,61

16,07

rok
dochody
własne

2009

2011

średnia

średnia

6 497 928

8,46

2012
średnia

4 021 545

8,72

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.
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Ponieważ dochody własne odznaczały się najbardziej stabilną tendencją zmiany, do projekcji
wydatków w zakresie kreacji Marki Jasła przyjęto ten właśnie wskaźnik. Metodologia polegała na
wyliczeniu średniego % zmiany dochodów własnych z lat 2002-2012 (średni wzrost = 8,72%),
a następnie dokonaniu prognozy dochodów własnych w latach 2013-2018 poprzez wyliczanie
8% trendu wzrostu (zaniżenie wartości ze względu na przyjęcie umiarkowanie optymistycznego
scenariusza). Kolejnym krokiem było obliczenie jaką wartość stanowi 1,75% udziału w prognozowanych
dochodach własnych w latach 2013-2018 – uzyskana kwota stanowi minimalne wydatki na efektywne
wdrażanie marki.
Otrzymane wartości potwierdzają realność zaplanowanego budżetu. Jedynie w 2018 roku wydatki na
wdrażanie Marki znacząco przekraczają prognozowany udział 1,75% w dochodach własnych, ale należy
pamiętać, że w tym roku przewidziany jest wydatek w wysokości 1 mln na kampanię ogólnopolską. Bez
pozyskania finansowania zewnętrznego realizacja zadania w takiej kwocie ze środków własnych wydaje
się mało realna.

Tabela 39. Projekcja udziału wydatków na kreację marki w dochodach własnych Miasta Jasła w
latach 2013-2018.
rok

2012

prognoza
dochodów
własnych 72 130 022,76

2013

2014

2015

2016

2017

2018

77 900 424,58

84 132 458,55

90 863 055,23

98 132 099,65

105 982 667,62

114 461 281,03

(rok * 8%)
1,75%
dochodów
własnych

-

1 363 257,43

1 472 318,02

1 590 103,47

1 717 311,74

1 854 696,68

2 003 072,42

wydatki na
wdrażanie
Marki Jasła

-

-

707 500,00

1 687 700,00

1 832 200,00

2 113 200,00

2 974 200,00

Źródło opracowanie własne PARR.
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Komunikacja marketingowa to proces przekazywania informacji innym podmiotom rynku i wymaga
występowania następujących elementów: przekazu, nadawcy, kanału komunikacji, odbiorcy oraz
procesu kodowania i dekodowania122. Nadawcę stanowi podmiot, który ma do przekazania jakąś
informację – np. Urząd Miasta w Jaśle. Komunikatem, będzie informacja wychodząca z Urzędu
(np. informacja o Nocnych Klimatach, Domu Wina Jasielskiego czy ogólnie o enoturystyce w Jaśle –
www.wino.jaslo.pl), która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. telewizję, radio lub
internet). Odbiorcą będzie osoba, do której dotrze komunikat.

Zdjęcie 44. Komunikacja marketingowa.

Źródło: Komunikacja marketingowa, dormark.strefa.pl/images/komunikacjam.jpg.

Docieranie z przekazem do odbiorców odbywa się za pomocą kanałów komunikacji marketingowej123.
Dzieli się je na:
 osobiste,
 bezosobowe.

122

T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe.

123

Opis na podstawie: Kanały komunikacji marketingowej, www.komunikacja-online.pl/3,kanaly-komunikacjimarketingowej.
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Efektywność osobistych kanałów komunikacji wynika z indywidualnego zaprezentowania oferty
odbiorcy oraz uzyskania komunikatu zwrotnego. Osobiste kanały komunikacji to:
 kanały zwolenników,
 kanały ekspertów,
 kanały społeczne (zwane też towarzyskimi).
Wśród społecznych kanałów komunikacji na znaczeniu zyskuje marketing szeptany (ang. Word of
Mouth Marketing, WOM) – na informacjach przekazywanych ustnie opiera się główny przekaz takich
firm jak Starbucks i Body Shop124.
Nieosobowe kanały komunikacji dzieli się na:
 imprezy,
 nastrój,
 media.
Imprezy to wydarzenia kierowane do konkretnej grupy docelowej niosące ze sobą przekaz
marketingowy – z organizacji cieszących się popularnością imprez słynie np. marka Red Bull. Nastrój
to środowisko, które wzmacnia skłonność klienta do zakupu, np. wystrój wnętrz budynków. Do
mediów zalicza się m.in.:
» telewizję,
» radio,
» prasę,
» kino,
» reklamę zewnętrzną (ang. outdoor),
» internet,
» ambient media.
Kanał komunikacji to zatem sposób prezentacji komunikatu/treści i może przybrać formę ustną
(werbalną), pisemną, wizualną (schematy, wykresy, fotografie, video) lub multimedialną (łączącą
wszystkie te formy). Wybór kanału komunikacyjnego jest warunkowany wynikami analizy
wskazującymi, w jaki sposób i w jakiej formie przekazać informację, aby dotarła ona do odbiorcy
niezniekształcona i aby została właściwie odczytana125.
Zatem pierwszym działaniem, jakie należy wykonać planując działania marketingowe, jest rozpoznanie
grupy docelowej, do której kierowany będzie dany przekaz. Należy sprawdzić, jak się ona komunikuje,
z jakich mediów korzysta, co jest dla niej atrakcyjne. Trzeba wiedzieć, jakim rodzajem języka posługuje
się dana grupa, tak by konstruowany przekaz był zrozumiały. Często bowiem nawet bardzo atrakcyjny
przekaz pozostaje niezauważony z powodu niezrozumienia lub braku punktów wspólnych z kulturą
danej grupy126.

124

Ph. Kotler, Marketing. Wydanie 11, Rebis, Poznań 2005.
M. Masłowski, Dobór kanałów komunikacji, e-lekcje.org/pomoce-naukowe/dobor-kanalowkomunikacji.html.
126
Ibidem.
125
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Istotne jest to, by planować działania komunikacyjne maksymalnie szeroko, to znaczy – wykorzystywać
wszystkie możliwości, bowiem w związku z wielością informacji „krążących” w eterze ludzie
selekcjonują źródła: jedni czytają, inni oglądają, a jeszcze inni klikają. Z tego powodu kanały
komunikacji marketingowej online i offline (kampanie „tradycyjne” – bilbordy, tv, radio, prasa itd. –
„nie używające” aktywnego połączenia z siecią) powinny być ze sobą zintegrowane. Jedynie synergia
działań w zakresie obu obszarów zapewnia tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej.
W przypadku Miasta Jasła rekomenduje się w początkowym okresie kreacji i wprowadzania na rynek
nowej Marki (okres pierwszych 5-lat) wykorzystywanie przede wszystkim bezosobowych kanałów
komunikacji, szczególnie mediów.

127

Telewizja
Telewizja, jako środek masowego przekazu, jest niezmiennie od lat najpopularniejszym medium
reklamowym w Polsce. Na polskim rynku telewizyjnym, oprócz dużych stacji (TVP1, TVP2, Polsat, TVN)
istnieje wiele kanałów tematycznych. W porównaniu do dużych stacji, przyciągają one widzów
o konkretnych zainteresowaniach, wobec tego reklamy emitowane w nich mogą być lepiej
dopasowane do pożądanej przez firmę grupy docelowej (kuchnia.tv, Polsat Cafe, tvn24).

Radio
W stacjach ogólnopolskich kampanie radiowe są zwykle uzupełnieniem kampanii telewizyjnych,
wzmacniających przekaz w czasie pobytu poza domem. Podmiot ogłaszający się w radio ma okazję
dotrzeć do osób aktywnych, które deklarują brak czasu na oglądanie telewizji.

Prasa
O ile reklama telewizyjna i radiowa są ograniczone czasowo długością spotu i harmonogramem emisji,
komunikacja marketingowa w prasie daje odbiorcy możliwość zapoznania się z przekazem
w nieograniczonym czasie. Dzięki temu jest cennym uzupełnieniem kampanii i często pomaga
zrozumieć reklamę telewizyjną. Prasa charakteryzuje się wysokim poziomem akceptowalności reklam
i trwałością przekazu.

Reklama zewnętrzna
W przeciwieństwie do telewizji, reklamy zewnętrzne docierają do osób aktywnych, które większość
czasu spędzają poza domem.

127

Na podstawie: Komunikacja marketingowa on-line, www.komunikacja-online.pl.
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Kino
Według badań przeprowadzanych przez firmę SMG/KRC (okres: lipiec 2009-czerwiec 2010), widzowie
kinowi są bardziej podatni na reklamę, podążają za trendami, oglądają mniej telewizji niż statystyczny
Polak. Są młodymi mieszkańcami miast (wiek 15-34) i mają wysoką samoocenę dotyczącą sytuacji
materialnej. Multikino, jedna z większych sieci kin, oferuje w swojej ofercie także marketing
zapachowy towarzyszący reklamie na dużym ekranie (ciekawe rozwiązanie w kontekście zapachu
wina).

Ambient marketing
Ambient marketing lub ambient media to synonimy stosowane do określania niestandardowych form
komunikacji marketingowej. Zwykle dotyczą działań jednorazowych łączących formy ATL i BTL.
Ambient jest bardzo precyzyjnie targetowany i charakteryzuje się wysoką dbałością o kontekst.
Niektórzy odbiorcy mogą mieć jednak problem ze zrozumieniem treści, które są pokazywane.

Internet (E-marketing)
E-marketing służy osiąganiu celów marketingowych poprzez wykorzystanie środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności internetu i urządzeń mobilnych. Dialog z klientami/konsumentami
z wykorzystaniem Internetu można prowadzić za pomocą:
» serwisów www,
» portali horyzontalnych i wertykalnych,
» media społecznościowe,
» blogów i blogosfery,
» wyszukiwarek,
» poczty elektronicznej.
Serwis WWW
Wykorzystanie własnego serwisu WWW do dialogu z konsumentami to obok poczty elektronicznej
najczęściej stosowana forma komunikacji on-line. Brak posiadania własnej strony internetowej –
integralnie związanej z wizerunkiem marki – praktycznie przekreśla racjonalność prowadzenia działań
marketingowych.
Portale horyzontalne i wertykalne
Portal horyzontalny to rozbudowany, wielotematyczny serwis internetowy (np. onet.pl, wp.pl).
Portale wertykalne, czyli tzw. wortale, to rozbudowane serwisy dedykowane tylko jednej tematyce,
wysoce wyspecjalizowane w swojej branży (np. www.wino.jaslo.pl lub www.kultura.jaslo.pl). Ich
przewagą nad portalami horyzontalnymi jest dokładniejsze targetowanie, czyli dotarcie do konkretnej
grupy docelowej.
Media społecznościowe (Social Media)
Dzięki nim użytkownicy mogą dzielić się informacjami, doświadczeniami i przeżyciami z całą
społecznością on-line. To coraz ważniejszy element wirtualnego świata. W ramach social media można
wyróżnić m.in.:
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»

serwisy społecznościowe – najczęściej ten typ serwisów kojarzony jest z Facebookiem oraz
Nk.pl, jednak jest to zdecydowanie więcej serwisów, np. Linkedin, GoldenLine, Google+.
Z perspektywy znaczenia rynkowego dla Jasła najważniejszy jest Facebook,
» serwisy treściowe – to serwisy przede wszystkim z obrazkami i filmami. Funkcjonują one
w ekosystemie Facebooka (są z nim ściśle zintegrowane), co zapewnia bardzo łatwe
współdzielenie treści; najważniejsze serwisy to YouTube oraz najpopularniejsze serwisy
z obrazkami, czyli Demotywatory, Kwejk i Besty; z perspektywy marketingu w mediach
społecznościowych są to ważne serwisy (dotyczy to zwłaszcza serwisów z obrazkami)128,
» blogi (opis poniżej),
» mikroblogi – głównie Twitter i Blip,
» fora dyskusyjne,
» serwisy pozwalające udostępniać zdjęcia (np. flickr.com) i nagrania wideo,
» serwisy UGC (ang. User Generated Content - treść generowana przez użytkownika, np.
Wikipedia).
Każde z tych narzędzi pozwala użytkownikom dzielić się pasjami z innymi, często podobnie myślącymi
osobami na całym świecie.
Marketing w serwisach społecznościowych (ang. Social Media Marketing, SMM) jest najnowszym
trendem w procesach zintegrowanej komunikacji marketingowej. Społeczności internetowe dają
ludziom możliwość budowania prywatnych i biznesowych powiązań. Marketing w mediach
społecznościowych często koncentruje się na współdzieleniu interesujących treści, które przyciągają
uwagę użytkowników i zachęcają ich do dalszego udostępniania treści znajomym. W ten sposób
wiadomości rozchodzą się „z ust do ust”. Dodatkowym atutem SMM jest to, że użytkownicy sami
decydują, którymi markami są zainteresowani. Zwiększa to ich zaangażowanie podczas dialogu
z marką.

128

J. Roszkowski, Rynek mediów społecznościowych w Polsce.
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Zdjęcie 45. Podział mediów społecznościowych wraz z przykładowymi serwisami.

Źródło: J. Roszkowski, Rynek mediów społecznościowych w Polsce, jarekroszkowski.pl/wp-content/uploads/2013/05/
Media-spolecznosciowe-w-Polsce-2012.jpg.

Blogi i blogosfera
Blog to tzw. dziennik sieciowy prowadzony w formie serwisu internetowego. Blogi często mają
charakter osobistych pamiętników, jednak znaczna część blogów to profesjonalne dzienniki zajmujące
się konkretnym zagadnieniem. Ich autorzy opisują aktualne trendy w danej branży, oceniają produkty
i usługi oraz zachęcają swoich czytelników do wyrażania własnych opinii na dany temat. Blogi jako
społeczność zwane są Blogosferą. Pozytywne opinie bloggerów o Jaśle jako mieście enoturystycznym
są niezwykle pożądane z punktu widzenia wizerunku Miasta.
Podmioty chcące skorzystać z blogów do komunikacji marketingowej z konsumentami, mogą to zrobić
na kilka sposobów. Jeden ze sposobów to założenie własnego dziennika firmowego, a drugi sposób to
zachęcenie autorów profesjonalnych blogów do opisania produktów lub usług, które oferuje dany
podmiot. W przypadku Jasła zdecydowanie rekomenduje się drugi wariant.
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Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna jest jedną z najpopularniejszych usług on-line, służy internautom do wymiany
wiadomości. Z punktu widzenia komunikacji marketingowej, poczta elektroniczna jest jednym
z najefektywniejszych narzędzi e-marketingu.
Wyszukiwarki
Kampania w wyszukiwarkach internetowych powinna być ważnym elementem wzmacniającym
i utrwalającym kampanię promocyjną „tradycyjną” (np. bilbordy, telewizja, radio) – kampania off-line.
Rekomendacja ta oparta jest na przekonaniu, iż holistyczne podejście do reklamy i promocji daje
najlepsze, długofalowe skutki.
Ważne jest aby planując kampanię off-line, należy uwzględnić te przypadki, w których konsument
przypomina sobie informacje promocyjne fragmentarycznie i korzysta z wyszukiwarek, aby dotrzeć do
producenta. To „ostatnie ogniwo” kampanii sprawi, że inwestycja znaczących środków finansowych
będzie miała swoje przełożenie na realną korzyść (zainteresowanie turysty, inwestora, utrwalenie
pozytywnego obrazu), ponieważ nie utraci się potencjalnych klientów129 przez to, że trudno odnaleźć
jest miasto czy reklamowany produkt (wino, wypoczynek, imprezę, wydarzenie itp.) na pierwszej
stronie wyszukiwania.
Są to tzw. działania z zakresu SEM czyli Search Engine Marketing (tzw. marketing wyszukiwarkowy),
a więc zespół zadań, na które składają się działania SEO i Pay Per Click Marketing. Pierwszy z tych
elementów to pozycjonowanie danego serwisu (np. www.jaslo.pl, www.kultura.jaslo.pl,
www.wino.jaslo.pl) w największych wyszukiwarkach indeksujących Internet. Jego celem jest
umieszczenie serwisu jak najwyżej na liście wyników wyszukiwania danej frazy. Dzięki temu staje się
widoczny a potencjalne zainteresowanie ofertą, którą przedstawia rośnie – zwiększa się szansa na
przyjazd do Jasła. Drugi z elementów polega na wykupywaniu płatnych reklam w wyszukiwarkach,
które będą promować konkretna ofertę Jasła w Internecie. Link do serwisu wyświetlany jest na samej
górze wyników z zaznaczeniem, że to reklama płatna lub z boku listy z podobną notą130.
Podczas konstruowania reklamy outdoorowej, telewizyjnej czy radiowej należy zatem zaplanować
również ostatnie ogniwo dotarcia do konsumenta z informacją handlową – czyli kampanię
w wyszukiwarkach internetowych. Jej efektywność będzie zależała od skutecznego
wypozycjonowania odpowiednio dobranych fraz w wyszukiwarkach – w przypadku Jasła: enoturystyka,
turystyka winiarska, wino, dni wina, święto wina itd. Właśnie przy użyciu wyrażeń kluczowych
konsument będzie szukał reklamowanego asortymentu lub usługi.

129

Przez „klientów” w przypadku Miasta Jasła rozumie się turystów, inwestorów, mieszkańców danych
regionów itp.
130
SEM, czyli strategia marketingu wyszukiwarkowego, www.mrkt.pl/sem-czyli-strategia-marketinguwyszukiwarkowego.
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Zdjęcie 46. Rekomendowane dla Jasła narzędzia promocji w Internecie.

Reklama
graficzna on-line

Media
społecznościowe
(Social media)

Marketing
wyszukiwarkowy
(SEM)
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Inne formy
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Facebook

pozycjonowanie

newsletter

RSS

Box

blogi

linki
sponsorowane

Mailing
reklamowy

Mobile
marketing
(aplikacje na
urządzenia
mobilne)

Skyscraper

Twitter

In-stream
VideoAd

YouTube

(reklama
wysyłkowa do
baz
zewnętrznych )

WOM
(marketing
szeptany)

ePR

Scroll

Google+

Źródło: opracowanie PARR.

W przypadku kampanii off-line rekomenduje się m.in. następujące narzędzia promocji:
 outdoor:
» bilbordy,
» city-light’y,
» telebimy LED,
 spoty promocyjne w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej,
 lokowanie produktu w TV ogólnopolskiej i telewizjach tematycznych,
 spoty w radio ogólnopolskim i regionalnym,
 reklamy drukowane w prasie regionalnej,
 inserty w gazetach regionalnych,
 ambient marketing:
» spoty i obrazy reklamowe na ekranach LCD w TAXI,
» chodnik (reklama wyświetlana pod stopami przechodniów),
» tablice rejestracyjne samochodów,
» hanger (wiszące materiały z logo Jasła).
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Monitoring to jeden z kluczowych procesów wdrażania Strategii. Jego celem jest wskazanie, czy
podejmowane działania prowadzą do zaplanowanych rezultatów. Opiera się na systematycznym
gromadzeniu danych dotyczących realizacji założeń Strategii i weryfikacji stanu obecnego
z zaplanowanymi wartościami docelowymi oraz innymi założeniami. Rzetelna i obiektywna analiza
służy zatem do oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań przewidzianych w Strategii.
Poprawnie przygotowany i systematycznie prowadzony monitoring jest szczególnie istotny także
w kontekście ewaluacji Strategii, ponieważ działania te są ze sobą powiązane i wzajemnie się
uzupełniają.
Monitorowanie służy także zagwarantowaniu efektywnego wydatkowania środków na realizację
Strategii. Ponadto pełni rolę antycypacyjną, pozwalając na wykrywanie potencjalnych błędów
i w konsekwencji wczesne reagowanie na zaistniałe trudności, a także dostosowywanie zapisów
Strategii do zmieniających się uwarunkowań. Analiza krzywej stanu obecnego i odchyleń od stanu
pożądanego umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian na
poziomie celów operacyjnych Strategii lub zaplanowanych w niej zadań.
Na system monitorowania Strategii składają się:



podmioty zaangażowane w proces monitoringu,



sprawozdawczość i zasady monitorowania,



zestaw wskaźników.

Monitorowanie Strategii będzie realizowane na trzech poziomach:



zmian sytuacji społeczno-gospodarczej,



realizacji celów operacyjnych na podstawie wskaźników liczbowych,



realizacji zadań (projektów).

Za monitorowanie Strategii, jako kluczowy podmiot, odpowiada Burmistrz Miasta Jasła. W przypadku
uzasadnionej potrzeby Burmistrz Miasta może powołać Zespół ds. Monitoringu i Oceny Wdrażania
Strategii w strukturze Urzędu Miasta. Zadaniem zespołu będzie dokonywanie bieżącej oceny postępów
wdrażania Strategii oraz efektów jej realizacji przede wszystkim na podstawie ogólnodostępnych
źródeł statystycznych, a w sytuacji braku stosownych danych w wyniku przeprowadzonych badań.
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Alternatywą dla powołania w/w Zespołu jest zlecenie monitoringu Strategii podmiotowi
zewnętrznemu (outsourcing).
Monitorowanie stanu realizacji Strategii wymaga przekazywania informacji o postępach prac do
wiadomości publicznej, co będzie odbywało się w trakcie posiedzeń Rady Miasta oraz za
pośrednictwem strony www. Ocena realizacji Strategii będzie dokonywana przez Burmistrza Miasta.
Postępy i efekty realizacji działań zawartych w Strategii będą oceniane w cyklu rocznym, a raz na dwa
lata będzie dokonywana ewentualna aktualizacja zapisów Strategii w oparciu o ocenę jej realizacji.
W celu zagwarantowania skutecznego monitorowania Strategii niezbędne jest oparcie tego procesu
na następujących zasadach:



wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych
danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie
niewłaściwych działań korygujących i usprawniających.



aktualności – informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który
umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt w momencie
aktualizacji strategii.

Należy ponadto zwrócić uwagę na istotną rolę lokalnych mediów w kontrolowaniu, a także pobudzaniu
aktywności podmiotów odpowiedzialnych za realizację Strategii. W związku z tym potencjalnie do
Zespołu ds. Monitoringu i Oceny Wdrażania Strategii mogą zostać włączeni przedstawicieli lokalnej
prasy i innych mediów, co umożliwi zapewnienie reprezentacji społeczności lokalnej i jej wpływ na
weryfikację wdrażanej Strategii.

Ewaluacja jest metodą/procedurą pozwalającą sprawdzić, czy oczekiwania i cele realizowanego
procesu odzwierciedlają rzeczywistość. To obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na
wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i pomiaru rezultatów dostarczająca rzetelnych
i przydatnych informacji. Zgromadzona w procesie ewaluacji wiedza jest niezwykle istotna w procesie
decyzyjnym, nierzadko obejmującym wartości lub ważność działania, polityki lub programu.
W ramach zarządzania Strategią założono realizację procesu ewaluacji w 3 etapach:



Ewaluacja on-going (w trakcie, na bieżąco) na koniec każdego roku kalendarzowego wdrażania
Strategii. Jest to ewaluacja koncentrująca się na ocenie Strategii lub potrzeby jej znaczącej
aktualizacji w oparciu o kryteria: trafności i odpowiedniości a także wewnętrznej spójności
i zgodności misji i celów.



Ewaluacja mid-term (realizowana mniej więcej w połowie wdrażania Strategii). Jest to
ewaluacja służąca analizie osiągniętych na tym etapie rezultatów i produktów. Polega na
ocenie jakości wdrażania Strategii i założonych na etapie programowania Strategii celów
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i wskaźników. Wskazuje tym samym, w jaki sposób przyjęte założenia są wcielane w działania,
a tam gdzie jest to niezbędne prezentuje konieczność dokonania korekt i modyfikacji. Poprzez
zastosowanie porównań pomiędzy stanem obecnym a wyjściowym uwidacznia zmiany
kontekstu gospodarczego i społecznego Strategii, pozwalając na dokonanie oceny trafności
celów Strategii w danym momencie.



Ewaluacja ex-post (po zakończeniu realizacji Strategii). Jest to ewaluacja prowadzone
w zakresie zbliżonym do ewaluacji mid-term poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów
długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej misji oraz celów strategicznych.

Poza wskazanymi powyżej 3 etapami ewaluacji możliwe jest realizowanie dodatkowych cząstkowych
ewaluacji, które będą odnosiły się do konkretnych i węższych zagadnień, na przykład: poszczególne
zasady realizacji strategii, grupy docelowe.
Należy podkreślić, iż rekomenduje się przeprowadzanie wszystkich typów ewaluacji w kontekście
konieczności dokonania oceny skuteczności realizowanych działań oraz zagwarantowania
efektywności i transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.
W kontekście planowania procesu ewaluacji niezbędne jest określenie kryteriów ewaluacji. Warto
wziąć pod uwagę kryteria stosowane przez Komisję Europejską:
1. Odpowiedniość – adekwatność celów strategii w stosunku do problemów, jakie Strategia
miała rozwiązać.
2. Przygotowanie Strategii – logika i kompletność procesu planowania Strategii oraz
wewnętrzna logika i spójność dokumentu.
3. Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których wkład
i działania zostały przekształcone w wyniki.
4. Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów
Strategii, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia Strategii.
5. Wpływ – skutek, jaki wywiera Strategia w szerszym środowisku oraz jej wkład w rozwój
i podniesienie konkurencyjności.
6. Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających ze Strategii będzie
„płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach Strategii i osiąganie wyników, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników
ekonomicznych i finansowych, aspektów społeczno-kulturowych oraz zdolności
instytucjonalnych.
W związku z powyższym rekomenduje się przeprowadzanie ewaluacji on-going na zakończenie
każdego roku kalendarzowego w celu weryfikacji pozycji syntetycznej i sumarycznej Miasta Jasło na
obszarze konkurencyjnym131.

131

Na podstawie metodologii opisanej w Części I, Rozdziale IV.
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Realizację ewaluacji mid-term zaleca się w 2016 roku przez podmiot zewnętrzny w postaci badań opinii
publicznej, które pozwolą zdefiniować aktualny poziom rezultatów określonych w punkcie
3 niniejszego rozdziału Strategii (lub ewentualnych problemów).
Ewaluacja ex-post powinna być przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny na koniec wdrażania
Strategii w 2018 roku w postaci badań opinii publicznej pozwalających określić w jakim stopniu zostały
osiągnięte zaplanowane rezultaty określone w punkcie 3 niniejszego rozdziału Strategii.
Istotne z punktu widzenia wiarygodności i efektywności ewaluacji jest to, aby ewaluację mid-term
i ex-post przeprowadzały podmioty zewnętrzne.

Podjęcie działań z zakresu kreacji marki jest wielowymiarowym i wielopłaszczyznowym zadaniem.
W tym kontekście nie jest możliwe jednoznaczne i bezpośrednie zdefiniowanie związków
przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami oraz zaplanowanymi efektami (rezultatami).
Uwzględniając zintegrowany system wdrażania marki nie można bowiem rozpatrywać poszczególnych
celów i zadań indywidualnie, gdyż tworzą one integralną całość. Dlatego też rezultaty służące ocenie
skuteczności realizacji Strategii ujęto holistycznie, co wynika z logiki funkcjonowania całego systemu
Marki Jasła.
Realizacja zaplanowanych działań powinna przynieść następujące rezultaty do końca 2018 roku132.

Tabela 40. Wykaz rezultatów służących ocenie skuteczności realizacji Strategii.
L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

wskaźnik

1.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście sumarycznego potencjału jakości
życia wśród 21 podkarpackich miast

miejsce w sumarycznym potencjale
jakości życia wśród
21 podkarpackich miast133

5

2.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście syntetycznego potencjału jakości
życia wśród 21 podkarpackich miast

miejsce w syntetycznym potencjale
jakości życia wśród
21 podkarpackich miast134

6

132

W tabeli nie uwzględniono wskaźników, które zostały przewidziane na poziomie Strategii Rozwoju Miasta Jasła.
Analiza wg metodologii opisanej w Części I, Rozdziale IV.
134
Analiza wg metodologii opisanej w Części I, Rozdziale IV.
133

strona | 212

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018

3.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście sumarycznego potencjału jakości
życia wśród 6 miast konkurencyjnych

miejsce w sumarycznym potencjale
jakości życia wśród 6 miast
konkurencyjnych135

2

4.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście syntetycznego potencjału jakości
życia wśród 6 miast konkurencyjnych

miejsce w syntetycznym potencjale
jakości życia wśród 6 miast
konkurencyjnych136

2-3

5.

zwiększenie liczby mieszkańców

%, o który wzrośnie liczba
mieszkańców

4

6.

wykreowanie atrakcyjnych i znanych imprez
kulturalno-rozrywkowych137

liczba wykreowanych imprez

3

7.

integracja społeczności lokalnej, budowa
wspólnej tożsamości mieszkańców Miasta
Jasła - consensus społeczny wokół nowej
Marki

średnia ocena w skali 1-6

4,5

8.

integracja społeczności lokalnej, budowa
wspólnej tożsamości mieszkańców Miasta
Jasła - rozpoznawalność nowej Marki

% osób, dla których Marka jest
rozpoznawalna

50

9.

budowa rozpoznawalności Marki Jasło w skali
województwa podkarpackiego

% osób, dla których Marka jest
rozpoznawalna

10

10.

budowa pozytywnego wizerunku Marki Jasło
w skali województwa podkarpackiego

średnia ocena w skali 1-6

4,3

11.

wzrost rozpoznawalności Jasła jako miasta
kojarzącego się z winem na tle 12 miast
konkurencyjnych tematycznie

miejsce na tle 12 miast
konkurencyjnych tematycznie

1-2

12.

budowa rozpoznawalności Jasła wśród
enoturystów z Polski Południowej
i Wschodniej

miejsce wskazane przez
enoturystów z Polski Południowej
i Wschodniej

1-2

13.

wzrost pozytywnych skojarzeń z Jasłem wśród
mieszkańców

% pozytywnych skojarzeń wśród
mieszkańców

20

14.

wzrost pozytywnych skojarzeń z Jasłem wśród
jasielskiego biznesu

% pozytywnych skojarzeń wśród
biznesu z Jasła

30

15.

wzrost pozytywnych skojarzeń z Jasłem wśród
turystów

% pozytywnych skojarzeń wśród
turystów

20

16.

wzrost pozytywnych skojarzeń z Jasłem wśród
przedsiębiorców zewnętrznych

% pozytywnych skojarzeń wśród
przedsiębiorców zewnętrznych

15

Źródło: opracowanie własne PARR.

135

Analiza wg metodologii opisanej w Części I, Rozdziale IV.
Analiza wg metodologii opisanej w Części I, Rozdziale IV.
137
Analiza komplementarności oferty kulturalno-rozrywkowej opisana w rozdziale I części I Strategii.
136
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Percepcja marki138 odzwierciedlona jest w skojarzeniach utrzymywanych w pamięci osób, których
konglomerat współtworzy istotny składnik wiedzy danej osoby o marce – a więc o jej wizerunku139.
Wizerunek tworzy się w umysłach osób, bazując w pewnym stopniu na „podpowiedziach” właściciela
marki (w tym wypadku Miasta Jasła) zawartych w nazwie, znaku graficznym, kolorystyce, produktach,
reklamie czy sponsoringu, ale także w oparciu o własne bezpośrednie doświadczenia z marką oraz
relacjach i opiniach innych ludzi.
Znajomość marki rozpatrywana może być w dwóch wymiarach – głębokości oraz szerokości.
Głębokość znajomości marki określa prawdopodobieństwo, że nazwa marki zostanie przywołana
z pamięci oraz łatwość z jaką to się stanie. W przypadku rozpoznawania marki mamy zatem do
czynienia ze świadomością „płytką”, zaś w przypadku przypomnienia sobie marki z „głęboką”140.
Spektrum sytuacji zakupowych141, w których nazwa marki jest przywołana z pamięci określa się
mianem „szerokości” znajomości marki.
Dobra znajomość marki wywołuje szereg pożądanych efektów142:
1.

zwiększa prawdopodobieństwo, że marka stanie się elementem zbioru marek
rozważanych; dodatkowo (jak pokazują badania) przypomnienie sobie jednej marki
znacząco blokuje możliwości przypomnienia sobie innych marek143;

2.

konsumenci w ramach zbioru marek rozważanych sięgają po marki lepiej im znane, zwłaszcza
kiedy nie zauważają specjalnych różnic pomiędzy konkurującymi ofertami; znajomość marki
może też wpływać na postrzeganie jej jakości144;

3.

dobra znajomość marki jest swoistą kotwicą, do której dołączane są inne asocjacje z marką
związane – warunkiem koniecznym dla zbudowania wyrazistego i atrakcyjnego image marki
jest najpierw uświadomienie konsumentowi jej istnienia.

138

Opis na podstawie: J. Kall, Kreowanie kapitału marki przez komunikację marketingową, [w:] Metody
i narzędzia komunikacji marketingowej, Z. Waśkowski (red.), Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, Gniezno 2007, s. 61-72.
139
K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing,
January 1993; K.L. Keller, Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity,
Prentice Hall, New Jersey 1998, s. 103-109, 116-118.
140
K.L. Keller, Strategic Brand..., s. 88.
141
Np. podjęcie decyzji o wyjeździe do Jasła, zakup wycieczki wakacyjnej oferowanej przez touroperatora itd.
142
Ibidem, s. 91-92; D.A. Aaker, op.cit., s. 63-67; Ch. Rice, Understanding Customers, Butterworth Heinemann,
Oxford 1997, s. 37.
143
Świadomość spontaniczna zdobywana jest zawsze kosztem innych marek, zatem jeśli świadomość jednej
marki rośnie, wówczas musi automatycznie spadać świadomość innej. Taka sytuacja jest typowa dla większości
rynków, gdzie respondenci wymieniają „bez podpowiadania” przeciętnie tylko 3-4 marki (zjawisko określane
mianem „rynku zablokowanego” J. Kall, Silna marka – Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 45-46.
144
A. Macdonald, B. Sharp, Management Perceptions of the Importance of Brand Awareness as an Indication of
Advertising Effectiveness, Marketing Research On-Line, vol. I/1996.
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Celem opracowanej „Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018” jest kreacja postaw
różnych grup – głównie mieszkańców, turystów i biznesu – na nowy wizerunek Jasła. To jak silne będą to
postawy i skojarzenia, jak głęboko i szeroko znajomość marki będzie zakorzeniona w świadomości ludzi
zależy przede wszystkim od konsekwencji i determinacji Władz Miasta Jasła. To bowiem na samorządzie
miejskim będzie spoczywał główny ciężar wdrażania Strategii – zarówno w wymiarze organizacyjnym,
finansowym, jak i lobbingowym, budującym szeroki consensus społeczno-biznesowy wokół Marki.
Jednakże, bez trwałego zaangażowania – także emocjonalnego – i realnej kooperacji wielu podmiotów
gospodarczych i organizacji społecznych, tj.:



producentów wina,



przedsiębiorstw świadczących usługi uzupełniające,



organizacji zajmujących się turystyką, rekreacją, kulturą, ekologią, sportem, przyrodą,
gastronomią itp.,



właścicieli restauracji,



właścicieli hoteli,



biur turystycznych (touroperatorów i agentów turystycznych),



osób świadczących usługi agroturystyczne,



firm zajmujących się dystrybucją dodatkowych artykułów dla rozwoju turystyki winiarskiej,



szkół i innych instytucji oświatowych145,

sukces realizacyjny Strategii nie będzie możliwy. Szeroka kooperacja jest jednak bardzo realna, bowiem
Marka Jasła opiera się na podstawowym potencjale miasta – jasielskim winie. To zatem budowanie
przekazu w oparciu o „efekt pochodzenia” (jasielskie wino), który mówi, że marka ma szansę
zaistnienia i realnego rozwoju, jeżeli zostanie odpowiednio skojarzona z miejscem i jego tożsamością.
Z wykorzystania „efektu pochodzenia” wynika obopólna korzyść zarówno dla winiarzy
i przedsiębiorców powiązanych z tą branżą, którzy czerpią korzyści związane z przenoszeniem
wizerunku terytorium na wizerunek oferowanych przez nich produktów, jak i dla władz Jasła, które
mogą w ten sposób wzmacniać tożsamość Miasta i wpływać na sposób jego postrzegania wśród
odbiorców (grup docelowych).
Założony nowy wizerunek Jasła poprzez pozytywne postrzeganie winiarstwa przez wszystkie grupy
odbiorców ma realne szanse na sukces. Należy jednak pamiętać o niezwykle ważnej sferze „innego”
klimatu, a więc kultury, muzyki, kuchni regionalnej, rekreacji, rozrywki, sportu i wypoczynku oraz
przedsiębiorczość. To umiejętna kreacja „inności” będzie decydowała w niezwykle istotnym stopniu o
sukcesie Marki Jasła.

145

B. Cambourne i in., op.cit.
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