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49,8 mln zł

miliony zł

to kwota jaką przeznaczyliśmy na inwestycje!

pozyskało miasto na realizację 
strategicznych projektów!

ponad 

166 mln zł 
wydaliśmy na 

oświatę!

               prawie

17 mln zł 
przeznaczyliśmy  
na rozwój sportu!
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którzy przyjechali do nas z innych  
miast i dokonali zameldowania

stan na 31.12.2018 r.

Drodzy Mieszkańcy,

do Waszych rąk trafiło specjalne wydanie 
gazety Jastrząb, które w sposób wiary-
godny i optymalny przedstawia najważ-
niejsze informacje z Raportu o stanie 
miasta, jaki przygotowaliśmy biorąc pod 
uwagę dane z 2018 roku.

Znajdziecie tu Państwo informacje 
o zmianach zachodzących we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Począwszy od danych 
statystycznych. A na zestawieniach 
umożliwiających analizę i porównanie 
rozwoju miasta oraz jakości życia Jego 
mieszkańców kończywszy.

Lektura tego wydania gazety pozwoli 
Wam zapoznać się z obranymi przez 
nas kierunkami dalszych działań. Za-
wiera dane umożliwiające identyfikację 
kluczowych elementów funkcjonowa-
nia miasta oraz przedstawia zrealizo-
wane działania mające na celu dalszy 
rozwój Jastrzębia Zdroju. 

To wydanie gazety pokazuje pełne spek-
trum podejmowanych przez nas działań, 
etapy ich realizacji oraz skutki. Zawarte 
tu materiały przedstawiają realizację za-
dań do 31 grudnia 2018 roku. 

Życzę miłej lektury.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju

Obecnie funkcję prezydenta 
sprawuje Anna Hetman

od 8 grudnia 2014 r.  
(I kadencja)

od 22 listopada 2018  
(II kadencja) 

Funkcję zastępów prezydenta 
w 2018 roku sprawowali:

Roman Foksowicz  
oraz Janusz Buda  

(od stycznia do kwietnia)  
oraz  

Robert Chojecki  
(od maja do grudnia).

Rada Miasta liczy 23 członków

Skład Rady Miasta  
w kadencji 2018-2023:

Przewodniczący Rady Miasta:  
Piotr Szereda

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 
Alina Chojecka 
Ryszard Piechoczek 
Iwona Rosińska

Radni Rady Miasta: 
Franciszek Franek 
Angelika Garus-Kopertowska 
Łukasz Kasza 
Szymon Klimczak 
Mirosław Kolb 
Józef Kubera 
Bolesław Lepczyński 
Bernadeta Magiera 
Wojciech Marcol 
Tadeusz Markiewcz 
Andrzej Matusiak 
Grzegorz Mosoń 
Janusz Ogiegło 
Jarosław Potępa 
Urszula Sobik 
Tadeusz Sławik 
Janusz Toborowicz 
Michał Urgoł 
Stefan Woźniak

Komisje Rady Miasta: 
Komisja Budżetu i Skarbu 
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 
Komisja Edukacji 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządu Terytorialnego 
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki 
Komisja Gospodarki Komunalnej 
Komisja Gospodarki Przestrzennej 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Komisja Rewizyjna
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TO  
BYŁY 

STRATEGICZNE 
PROJEKTY

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Jastrzębie-Zdrój jest w 100 % zwodociągowane. W 2018 r. wy-
konano roboty inwestycyjno-rozwojowe na sieci wodociągowej 
w łącznej dł. 2869 mb i roboty remontowe na sieciach wodocią-
gowych w łącznej dł. 2385 mb.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Daszek” Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi 13 725 000, zł. Miasta jest stupro-
centowym udziałowcem spółki. TBS Daszek prowadzi działal-
ność w zakresie budowy i nabywania domów mieszkalnych oraz 
ich eksploatacji na zasadach najmu.

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA

I KROK MILOWY III KROK MILOWY

II KROK MILOWY IV KROK MILOWY

UCHWAŁY  
RADY MIASTA

WYKONANO

W TRAKCIE REALIZACJI

NIE WYKONANO

182
80,21%
18,68%
1,09%

146
34

2

Rok 2018 był kolejnym, w którym skutecznie realizowano Strategię 
Rozwoju Miasta Jastrzębie – Zdrój na lata 2013 – 2020. Właściwie 
można tu mówić o prawdziwych krokach milowych w realizacji tego 
strategicznie ważnego dla rozwoju miasta dokumentu.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach
Prowadzi szkolenia komercyjne i realizuje projekty unijne, skie-
rowane do różnych grup społecznych.

Fundusz Górnośląski S.A.
Realizuje następujące programy:
- Śląski Fundusz Pożyczkowy – największy program wsparcia 
finansowego poprzez pożyczki, adresowany do mikro, małych 
i średnich firm
- Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Katowicka SSE S.A. obejmuje swym zasięgiem województwo 
śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. W Jastrzę-
biu-Zdroju w swojej ofercie ma  tereny inwestycyjne w polu Dę-
bina, Ruptawa, Bzie oraz Moszczenica.

to rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Ośrodka Wypoczynku 
Niedzielnego. Był to pierwszy etap przedsięwzięcia, na które 
mieszkańcy czekali od blisko 20 lat.

od października 2018 r. trwają prace nad nowym Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Jastrzębie-Zdrój. Co warte uwagi, zmianę planu zagospoda-
rowania przestrzennego zaczęto wdrażać po ponad 12 latach.

innym z kluczowych zadań realizowanych w 2018 roku była 
cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym 
celem projektu jest wzrost poziomu e-usług publicznych 
świadczonych przez administrację samorządową, których 
podstawą mają być zmodernizowane geodezyjne bazy danych 
prowadzone przez prezydenta miasta na prawach powiatu. 

miasto podjęło realne działania zmierzające do przywrócenia 
połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju. Efektem szeregu 
spotkań i negocjacji było podpisanie w czerwcu 2018 roku 
listu intencyjnego z miastami: Żory, Mikołów, Łaziska Górne, 
Pawłowice, Czerwionka- Leszczyny oraz z marszałkiem woje-
wództwa śląskiego. Szerzej na ten temat piszemy na stronie 7.

fot. Robert Jaczyński
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  - stopa bezrobocia na koniec 2018 roku. 
Dla porównania  wskaźnik ten w grudniu 2017 roku 
wynosił

GOSPODARKA
4,4%

5,3%

PROMOWANIE NOWYCH BIZNESÓW

KOLEJNY 
INWESTOR 
W BZIU

DZIAŁKI POD BUDOWĘ HAL

Miasto po raz drugi zorganizowało konferencję gospodarczą „Partnerstwo poprzez 
gospodarkę”. Tym razem jej założeniem było promowanie nowych biznesowych 
przedsięwzięć oraz innowacyjnych pomysłów. Podczas konferencji światło dzien-
ne ujrzała prototypowa wówczas ławka mierząca jakość powietrza skonstruowana 
przez Michała Kaczorka i Michała Szyszkowskiego. Jastrzębianie najpierw wymyślili, 
a następnie sami skonstruowali innowacyjną ławkę, która jako pierwsza na świecie 
wyposażona jest w system iluminacji świetlnych informujący o stanie jakości powie-
trza. Oznacza to, że mierzy ilość cząsteczek pyłów PM10 w powietrzu, czyli poziom 
smogu w naszym otoczeniu.

Miasto sprzedało kolejny teren inwe-
stycyjny w Bziu. Transakcja odbywała 
się za pośrednictwem Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren kupi-
ła firma Ekop sp. z o.o.

Miasto podzieliło teren inwestycyjny na polu Dębina w celu wyodrębnienia mniejszych 
działek dla mniejszych przedsiębiorców. Część działek, nie objętych Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną, została scalona i wtórnie podzielona. Dzięki temu mia-
sto będzie mogło zaoferować zainteresowanym przedsiębiorcom nieruchomości pod 
budowę hal produkcyjno-magazynowych. Obecnie dostępne dwie działki. Docelowo 
miasto ma możliwość zaoferowania nawet ośmiu. Lokalizacja nie jest przypadkowa. 
W dłuższej perspektywie teren pod budowę hal można poszerzyć i dodatkowo uzbroić 
w niezbędną infrastrukturę.

3731 
osób fizycznych prowadziło działalność 
gospodarczą z głównym miejscem wy-
konywania działalności w Jastrzębiu-
-Zdroju. To jest o 112 więcej niż w roku 
poprzedni. Na dzień 31.12.2017 r. takich 
wpisów do CEiDG pozostawało 3619.

7 781 441,26 zł 
tyle dofinansowania pozyskał PUP na 
aktywizacja bezrobotnych w naszym 
mieście (3 projekty). Całkowita kwota 
jaką miasto zainwestowało w likwida-
cję bezrobocia to 7 831 883,74 zł.

155 
przedsiębiorców aktywnie włączyło się 
w program „Jastrzębska Karta Przed-
siębiorcy”, którego głównym celem jest 
tworzenie sprzyjających warunków do 
prowadzenia biznesu na terenie naszego 
miasta oraz zmniejszanie barier w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej.

1 531 200 zł
to kwota jaką przeznaczono na dofinan-
sowanie dla 77 osób, które zdecydowa-
ły się otworzyć swój własny biznes.

1 197 600 zł 
przeznaczono na doposażenie lub wypo-
sażenie 59 stanowisk pracy.

W 2018 roku wydano 24 pozwolenia na 
budowę i rozbudowę dla przedsiębiorców.

Po raz pierwszy 
miasto zorganizowało cykl szkoleń dla 
przedsiębiorców. Pierwsze poprowa-
dziła przedstawicielka firmy Google. 
Kolejne poprowadził Kamil Hałys, a te-
matem przewodnim był aspekt przygo-
towania się firm do kontroli z RODO.
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ŚRODKI 
ZEWNĘTRZNE
72 mln zł

123 mln zł

         pozyskało miasto na realizację strategicznych 
projektów, inwestycji oraz przedsięwzięć o znaczeniu 
integracyjnym. Wartości całkowita realizowanych dzięki temu 
projektów to aż
W tym:

- z funduszy krajowych - 6 projektów - wartość dofinansowania 
1 049 644,17 zł - wartość całkowita zadań 1 633 274,46 zł

- z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego - 25 projektów - wartość do-
finansowania 40 084 330,85 zł - wartość całkowita zadań 
78 691 635,70 zł

- z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego na tzw. cele miękkie – 12 projektów - wartość 
dofinansowania 7 699 565,71 zł - wartość całkowita zadań 
8 376 055,58 zł

Jednostki organizacyjne miasta realizowały 55 projektów 
o łącznej wartości 34 505 903,31 zł, natomiast całkowita war-
tość pozyskanego dofinansowania wynosiła 23 207205,61 zł.

TOP 20 POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
1 651 551,06 zł

5 900 320,83 zł

3 642 313,56 zł

2 051 282,26 zł 2 543 076,45 zł

3 836 989,81 zł

4 053 971,81 zł

1 545 852 zł

2 769 062,33 zł

748 593 zł

636 875,95 zł

1 942 428,45 zł 

8 190 661,15 zł 

1 811 927,06 zł 

1 742 352,91 zł 

903 477,18 zł 

8 742 082 zł 

1 823 005,92 zł

1 800 882,20 zł

2 855 289,91 zł

Krok w przód. Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego społeczności na 
obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju

Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku 
Zdrojowym 

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju 

Termomodernizacja i montaż systemów 
solarnych w budynku ZS 12

Przebudowa wraz z termomodernizacją 
budynku ul. Szkolna 5 

Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 
116 na potrzeby budownictwa socjalnego 

Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój 

Bezpiecznie we własnym domu. Wdraża-
nie systemu teleopieki w mieście 

aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 
30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzę-
biu-Zdroju

przebudowa ulicy Rolniczej prowadzącej 
do terenów inwestycyjnych 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzie-
ci w Jastrzębiu-Zdroju 

Termomodernizacja i montaż systemów 
solarnych w budynku SP 17

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza 

budowa nowego budynku dla Przedszkola 
Publicznego nr 10 przy SP nr 14 

O krok do przodu (realizowany przez OPS) 

Termomodernizacja budynku SP 1 wraz 
z rozbudową na cele PP 7 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach 
projektów: Rowerem po żelaznym szlaku 
(dofinansowanie: 8 132 800) oraz Żela-
zny szlak rowerowy (dofinansowanie: 
609 282)

Przewaga dzięki praktycznym umiejętno-
ściom uczniów szkół zawodowych w Ja-
strzębiu-Zdroju

Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-
-Zdroju, w dwóch projektach o wartości 
dofinansowania: 888 915 i 911 967,20 zł

Cyfryzacja i standaryzacja danych powia-
towego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą 
wysokiej jakości elektronicznych usług 
publicznych opartych na geoinformacji 
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Modernizacja OWN

INWESTYCJE
49,8 mln zł

to kwota jaką  
przeznaczyliśmy  
na inwestycje

Na modernizację OWN-vjastrzębianie czekali blisko 20 lat. Ośrodek Wypo-
czynku Niedzielnego w latach 70., 80. i 90 był miejscem rekreacji miesz-
kańców. Od kilkunastu lat popadał w ruinę. W końcu władze miasta posta-
nowiły wyremontować ośrodek. Dziś to nowoczesna przestrzeń rekreacji 
z tężnią, wodnym placem zabaw, amfiteatrem i terenami zielonymi.

Wodny plac zabaw składa się z trzech części. Są to: strefa główna dla star-
szych dzieci z wysokimi urządzeniami wodnymi, strefa dla małych dzieci 
z niskimi urządzeniami oraz brodzik dla dzieci. Kolorowe, bezpieczne urzą-
dzenia takie jak: gejzery wodne, rekiny czy szczypce krabów z pewnością 
sprawią wielką frajdę najmłodszym gościom OWN-u.

Park widokowy to miejsce z kaskadowo rozrzuconymi siedziskami, obło-
żonymi egzotycznym drewnem bangkirai. Teren pomiędzy nimi pokryty 
jest nawierzchnią mineralno-poliuretanową wykonaną pasami na skarpie. 
Poniżej siedzisk znajduje się plac o nieregularnym kształcie, który może 
pełnić rolę mini sceny.

Tężnia solankowa ma właściwości lecznicze, a także podkreśla uzdrowi-
skową historię miasta. Jest to obiekt w kształcie ośmiokąta, o konstrukcji 
drewnianej. Pomiędzy tarninowymi ścianami znajdują się cztery wejścia, 
a pomiędzy nimi misy ze spływającą z tarniny solanką. Dookoła tężni ulo-
kowano 6 ławek wolnostojących dla tych, którzy chcieliby odetchnąć w so-
lankowym zaciszu. Wnętrze tężni służy do spacerów.

Szkoła Podstawowa nr 14 i Publiczne 
Przedszkole nr 10 w sołectwie Borynia do-
czekało się nowego, zmodernizowanego 
budynku. Po przebudowie Zespół Szkół nr 
8 jest nie do poznania. Zmieniło się prak-
tycznie wszystko. Bryła budynku została 
nadbudowana tak, aby powstała przy niej 
nowa siedziba PP 10. Wymienione zostały 
wszystkie instalacje, począwszy od wod-
no-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentyla-
cyjnej, c.o., a skończywszy na założeniu in-
stalacji fotowoltaicznej, która obniży koszty 
utrzymania placówki . Wymieniona została 
również cała stolarka okienna i drzwiowa. 
Budynek został wyposażony w nowe meble 
i sprzęty. Nie zabrakło też nowego placu za-
baw dla przedszkolaków, drogi pożarowej, 
placu postojowego, drogi i chodnika.

Budynek przeszedł gruntowną termomo-
dernizację a na dachu zamontowano insta-
lację fotowoltaiczną. 

8 056 922,34 zł

Budowa PP 10  
i rozbudowa SP 14

15 843 208,51 zł

5,33 mln zł  pozyskane z UE

Przebudowa parkingu  
ul. Ks. Płonki

Przebudowa parkingu  
ul. Wodeckiego

379 008,50 zł

683 632,84 zł (I etap)
fot. Izabela Grelafot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela
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Pustostan zamienił  
się w piękną szkołę 

10 mln zł

fot. Izabela Grelafot. Robert Jaczyński

fot. Łukasz Parylak

Żelazny Szlak Rowerowy
8,7 mln zł dofinansowania

Szkoła Podstawowa nr 23 zyskała nową, wspaniałą siedzi-
bę. Takiej szkoły z udogodnieniami w klasach dla uczniów 
niepełnosprawnych nie ma żadna inna szkoła na Śląsku. 
Powierzchnia to 3500 m2, komfortowo będzie i dla uczniów, 
i dla kadry pedagogicznej.

W zmodernizowanym obiekcie na parterze zlokalizowano po-
kój nauczycielski, biura dyrekcji, bibliotekę i świetlicę z jadalnią. 
Znajdują się tu też pomieszczenia do prowadzenia zajęć tzw. 
wczesnego wspomagania oraz sale integracji sensorycznej. 
W kolejnej części, poza salą gimnastyczną, są trzy zespoły sal 
zajęciowych dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności oraz sale do zajęć terapii edukacyjnej. Piętra pierwsze 
i drugie przeznaczono na klasy lekcyjne. Dostępność obiektu dla 
osób niepełnosprawnych została zapewniona poprzez wypo-
sażenie wejść w pochylnie oraz dwie platformy dźwigowe.

8,7 miliona złotych dofinansowania pozyska-
ło miasto na kolejny etap budowy Żelaznego 
Szlaku Rowerowego. W ramach projektu przez 
Jastrzębie-Zdrój przebiegać będzie odcinek tra-
sy o długości 9,3 km. 

To projekt, który idealnie wpisuje się w koncep-
cję jastrzębskiego magistratu, która zakłada 
nie tylko współpracę partnerską z gminami po 
stronie czeskiej, ale również wzbogacenie ofer-
ty turystycznej miasta. Dzięki budowie szlaku 
rowerowego mieszkańcy będą się aktywizo-
wać, a miasto będzie realizować kompleksową 

politykę związaną z rowerami miejskimi.

Jastrzębski fragment trasy Żelaznego Szlaku 
Rowerowego zaplanowany został na tere-
nie sołectw: Ruptawa, Cisówka, Moszczenica 
i wiódł będzie w kierunku dzielnicy Zdrój i Osie-
dla Chrobrego.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. 
W 2018 roku zakończona została budowa od-
cinka na granicy z Godowem o długości 370 
metrów oraz fragment sąsiadujący z Zebrzy-
dowicami o długości 625 metrów.
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INWESTYCJE 
DROGOWE

to kwota, jaką przeznaczyliśmy  
na utrzymanie dróg w mieście

Jastrzębie-Zdrój ma bardzo 
rozbudowaną sieć dróg.  
Łącznie przez miasto przebiega  
ok. 380 km dróg, z czego:

Prawie 1 milion zł wydaliśmy  
na budowę energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego 
• ul. Żwirki i Wigury – 234 000,00 zł 
• ul. Ułańska -  83 000,01 zł 
• ul. Zamecka  - 84 709,57 zł 
• ul. Zamkowa - 68 000,00 zł 
• ul. Gliniana - 94 936,51 zł 
• ul. Kasztanowa - 128 296,62 zł 
• ul. Strażacka – 201 476,99 zł 
• ul. Rajdowa  - 48 746,00 zł 
• os. 1000-lecia – 30 710,31 zł

15 608 005,20 zł

Przebudowa ul. Rolniczej
2 401 678,34 zł 

Przebudowa ul. Mazowieckiej
3 620 366,50 zł

Budowa dróg ul. Gołębia (II etap)
227 057,40 zł

19,04 km 5%
61,68 km 16%

206,54 km 55%
92,57 km 24%

drogi wojewódzkie
drogi powiatowe

drogi gminne
drogi wewnętrzne

JEDNE Z WAŻNIEJSZYCH 
INWESTYCJI DROGOWYCH

1 100 000 zł na remonty 
chodników:
ul. Pszczyńska  ............ 247 159,15 zł

ul. Norwida  .................. 114 502,17 zł 

ul. Katowicka za SP 13   73 040,60 zł

ul. Warszawska od wjazdu do 
Biedronki do ul. Poznańskaiej 
.............................................. 91 235,51 zł

ul. Wodeckiego  .............. 21 751,23 zł

ul. Połomska  .................. 11 613,33 zł

ul. Ruchu Oporu 56-48   37 475,87 zł 

ul. Fredry  .......................... 16 329,63 zł 

ul. Cieszyńska  ............ 470 403, 00 zł

ul. Rybnicka  .................... 14 682,10 zł 

Prawie 2,5 mln zł na  
remonty dróg:

ul. Dębowa 
66 093,31 zł 

ul. Wyzwolenia 
235 487,82 zł

ul. Sienkiewicza 
551 540,56 zł

ul. Harcerska 
156 733,95 zł

ul. Szotkowicka 3c – 1h 
490 834,99 zł 

ul. Konduktorska 
184 888, 64 zł 

ul. Grzybowa 
602 338,92 zł 

ul. Kazimierza Wielkiego 
135 275,88 zł 

INWESTYCJE, KTÓRE 
ROZPOCZĘLIŚMY  
W 2018 ROKU
• przebudowa ul. Dunikowskiego - 540 417,82 zł

• przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Tru-
skawkowej i ulic sąsiednich - 3 714 595,63 zł, 
w tym środki z JSW S.A. w wysokości 3,24 mln zł 
za naprawę szkód górniczych

• budowa kanalizacji deszczowej ul. Stawowa - 
550 143,51 zł

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela
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KOMUNIKACJA 
I TRANSPORT

to kwota, jaką przeznaczyliśmy  
na transport i łączność30 985 813,38 zł

2 758 529 

15 240 000 zł 

9 560 

5 565 342,30 zł 

to liczba kilometrów wykonanych 
przez autobusy komunikacji miej-
skiej na wszystkich liniach na tere-
nie miasta

to kwota, jaką miasto zapłaciło MZK 
za realizację komunikacji na terenie 
Jastrzębia-Zdroju

„Kart Jastrzębianina” uprawniają-
cych dzieci, młodzież i studentów do 
przejazdów za 0 zł wydano do końca 
grudnia 2018 roku

tyle zaoszczędziły jastrzębskie 
rodziny dzięki wprowadzonej bez-
płatnej komunikacji dla dzieci, mło-
dzieży i studentów. Jest to równo-
wartość kwoty, jaka wpłynęłaby 
do budżetu MZK, gdyby najmłodsi 
jastrzębianie w 208 roku musieli 
kupować bilety autobusowe.

ELEKTRYCZNE SAMOCHODY

DO JASTRZĘBIA-ZDROJU  
POWRACA KOLEJ

Miasto Jastrzębie-Zdrój podpisało 
z firmą Transporters umowę na dzier-
żawę terenów pod budowę stacji do 
ładowania samochodów elektrycz-
nych. Umożliwią one jastrzębianom 
ładowanie swoich prywatnych sa-
mochodów. Projekt zakłada również, 
że w mieście pojawią się elektryczne 

samochody, które będzie można wy-
pożyczać w tzw. modelu car-sharing. 
Wystarczy, że mieszkańcy pobiorą 
aplikację mobilną, która wskaże lo-
kalizację samochodu oraz poziom 
naładowania jego baterii. Korzysta-
jąc z aplikacji będzie można otworzyć 
samochód, a po zakończeniu wypo-

życzenia pozostawić go w dowolnym 
miejscu na terenie miasta. 

Stacje ładujące zostaną zainstalowane  
w Zdroju przy ulicy 1 Maja oraz przy Al. 
Piłsudskiego. Dokładny termin realiza-
cji tego projektu nie jest jeszcze znany. 
Stacje powstaną po zbudowaniu przy-
łączy elektrycznych. 

Jastrzębie-Zdrój zostało oficjalnie wpisane do Programu Uzupełnień Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Oznacza to gwarancje rządowe na fi-
nansowanie odbudowy kolei w naszym mieście.

Zanim to jednak nastąpiło, miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z partnerami z Czech 
przygotowało analizę dotyczącą odtworzenia linii kolejowej. Koszt miałby 
opiewać na 76 mln zł.

Jednym z podstawowych warunków odtworzenia linii kolejowej było skomu-
nikowanie Jastrzębia z Katowicami i to w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 
Według analizy warunek uda się spełnić, bo pociąg ma dojechać do stolicy wo-
jewództwa w 58 minut.

Pomysł odbudowy linii kolejowej poparło szereg gmin. List intencyjny w tej 
sprawie podpisali samorządowcy z Jastrzębia-Zdroju, Żor, Czerwionki-Lesz-
czyn, Orzesza, Mikołowa, Łazisk Górnych i Pawłowic. Można w nim przeczy-
tać, że „celem realizacji projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej 
regionu jako nieodłącznego elementu rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturowego tej części województwa śląskiego. W odniesieniu do rosnącego 
zapotrzebowania związanego z transportem zbiorowym oraz mając na uwa-
dze ekonomiczne i ekologiczne korzyści wynikające z organizacji publicznego 
transportu, uznaje się za priorytetowe szeroko zakrojone działania związane 
z odtworzeniem linii kolejowej na odcinku z Jastrzębia-Zdroju do Katowic”.
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OŚWIATA

UCZNIÓW
W PRZEDSZKOLACH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W ZESPOŁACH SZKÓŁ 
(GIMNAZJA + SZKOŁY ŚREDNIE)
W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST OSOBA  
FIZYCZNA LUB PRAWNA

W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST OSOBA  
FIZYCZNA LUB PRAWNA

Liczba dzieci w przedszkolach objętych  
kształceniem specjalnym:

Liczba  dzieci w szkołach publicznych,  
objętych kształceniem specjalnym:

Kształcenie specjalne  
w niepublicznych placówkach:

Wczesne wspomaganie dzieci  
w placówkach niepublicznych:

- tyle wydaliśmy na utrzymanie 
oświaty w 2018 roku

166 114 914,45 zł

15 533
2 788
6 541
4 393

400
1 411

106

476

57

310

Miasto Jastrzębie-Zdrój konsekwentnie realizuje za-
łożenia Programu Rozwoju Oświaty. Jednym z naj-
ważniejszych zadań jest wdrażanie reformy, która 
przebiega zgodnie z harmonogramem zmian. Najwięk-
szym sukcesem jest utrzymanie stanowisk pracy dla 
wszystkich czynnych zawodowo nauczycieli.

MIEJSC 
W PRZEDSZKOLU  
NIE ZABRAKŁO
Wiedząc jak ważna jest edukacja najmłodszych, miasto 
szczególną wagę przywiązywało do zabezpieczenia 
miejsc w publicznych przedszkolach dla wszystkich 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Udało się 
to m.in. dzięki korygowaniu potrzeb przy wykorzystaniu 
elektronicznej aplikacji do naboru.

ROZWÓJ 
SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO 
I TECHNICZNEGO 
jest priorytetem, który z powodzeniem realizowany jest 
przy pomocy lokalnych przedsiębiorców. Jest to bowiem 
realna odpowiedź na potrzeby rynku pracy. W 2018 roku 
władze miasta podpisały porozumienia m.in. z Jastrzęb-
ską Spółką Węglową, Jastrzębską Spółką Kolejową, Ja-
strzębskimi Zakładami Remontowymi dzięki którym 
uczniowie mają zagwarantowaną praktyczną naukę za-
wodu i znalezienie pracy po zakończeniu edukacji. 

UNIWERSYTET 
DZIECIĘCY
Uniwersytety Dziecięce WSH to inicjatywa mająca na 
celu propagowanie wśród dzieci poszukiwania wiedzy, 
nawyku samorozwoju oraz zaprezentowanie różno-
rodności świata nauki. Przyjęcie najmłodszych jastrzę-
bian w poczet studentów oraz uroczyste ślubowanie 
odbyło się 27 października, w auli Zespołu Szkół nr 6. 
W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

BUDŻETY 
PARTYCYPACYJNE 
SZKÓŁ
Po raz drugi w jastrzębskich szkołach zorganizowano 
konkursy na szkolne BOB-y. Każda szkoła średnia otrzy-
mała 3500 zł na realizację projektu, który jest autorstwa 
uczniów tej szkoły. Podczas „Festiwalu BOBów” ucznio-
wie prezentowali swoje projekty. Najlepsza prezentacja 
została nagrodzona dodatkową kwotą 3500 zł na reali-
zację kolejnego projektu lub kontynuację wcześniejszego.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

STYPENDIA

W Jastrzębiu-Zdroju dostęp do nauki i wychowania jest  
powszechny. Najmłodsi jastrzębianie kształcą się w:

• 23 przedszkolach publicznych,  
   w tym 1 przedszkolu specjalnym - 126 oddziałów 
• 6 przedszkolach niepublicznych 
• 1 niepublicznym punkcie przedszkolnym 
• 26 szkołach publicznych 
• 15 szkół niepublicznych i publicznych, dla których organem  
   prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna

Ponadto do dyspozycji uczniów i rodziców pozostają: 
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
• Centrum Kształcenia Praktycznego

Na realizację Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój 
w 2018 roku przeznaczono 31 200,00 zł

Stypendium Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za wysokie wy-
niki w nauce otrzymało 17 uczniów. Z kolei 17 uczniów otrzyma-
ło stypendium Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za osiągnięcia 
naukowe. 9 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. A 5 uczniów stypendium Ministra Edukacji Narodowej.



Jastrząb  |  RAPORT O MIEŚCIE                11

KULTURA
       to kwota przeznaczona w 2018 
roku na tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju kulturalnego 
miasta i integracji mieszkańców.

12 396 439,37 zł 

2018 był kolejnym rokiem, który upłynął pod znakiem realizacji programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Został stworzony z my-
ślą o wszystkich, którzy chcą rozwijać się inteligentnie, dynamicznie, tworzyć i przekraczać granice swojej wyobraźni. Jastrzębie-Zdrój 
tym samym w sposób innowacyjny wykorzystuje potencjał twórczy środowiska artystycznego do jakościowej poprawy przestrzeni 
publicznej, w tym instytucji użyteczności publicznej. 

DZIAŁO SIĘ W MOK-U!

NIE TYLKO LITERATURA… 

822

37 362

437 000
30 000
1 900
ponad 300

2 084

49 436
22

7 586
7

312
1 816

59 504

IMPREZY

OSOBY  
UCZESTNICZYŁY W

dokumenty drukowane 
(książki, broszury)

dokumenty  
audiowizualne

książki elektroniczne 
(e-booki)

czasopisma 
(tytuły)

WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH  
PRZEZ MBP

UCZESTNIKÓW

WYSTAWY

ZWIEDZAJĄCYCH

KONKURSÓW

UCZESTNIKÓW

KINOSEANSÓW

WIDZÓW

Dni Jastrzębia-Zdroju, Obchody 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości, Sylwe-
ster pod gwiazdami, Festiwal Końca 
Lata, Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderze-
nia Działań Wrażliwych” — to tylko nie-
które z imprez zorganizowanych w 2018 
roku przez Miejski Ośrodek Kultury. Ja-
strzębianie mogli również uczestniczyć 
w jarmarkach świątecznych, koncertach, 
spektaklach teatralnych, spotkaniach 
i pokazach filmowych, a także przenieść 
się na chwilę do czasów PRL-u (dzięki IV 
Piknikowi w PRL).

Działalność MOK-u to również aktywność 
świetlic oraz klubów i sekcji, w których 
młodzi mieszkańcy miasta mogą rozwi-
jać swoje pasje i talenty. Podczas samych 
tylko wakacji najmłodsi jastrzębianie 
uczestniczyć mogli w 239 imprezach.

Dzięki zaangażowaniu MOSiR-
-u jastrzębianie mogli uczestniczyć 
między innymi w Jubileuszowych 
Dniach Miasta, Dniu Flagi i im-
prezie z okazji otwarcia OWN-u. 
Prawdziwe tłumy na jastrzębski 
stadion przyciągnęła Moc Energii 
& Eksplozja Kolorów, a w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej odbył się 
szereg imprez, w tym koncerty ta-
kich gwiazd jak Zespół Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

W ramach budowania tożsamości 
kulturalnej mieszkańców, a także 
stwarzania okazji do integracji spo-
łecznej w Jastrzębiu-Zdroju, po raz 
pierwszy zorganizowano Dożynki 
Miejskie, Święto Flagi, uroczysty 
przemarsz z okazji 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

348.059 zł – to suma jaką Jastrzę-
bie-Zdrój wsparło mniejsze inicja-
tywy kulturalne. Łącznie na zadania 
w ramach „małego grantu” wydano 
95 384 zł, na wspieranie działań 
publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój 
w dziedzinie kultury 252 675.

KULTURALNIE 
W MOSIRZE

PO RAZ 
PIERWSZY…

DOTACJE, 
STYPENDIA, 
NAGRODY…

Jastrzębska Miejska Biblioteka Publiczna 
to nie tylko dostęp do 437 tysięcy ksią-
żek, ale i bogata oferta imprez kultural-
nych. Miniony rok był dobrym czasem dla 
biblioteki. Nasz książnica obchodziła 70 
rocznicę działalności, wnosząc szczegól-
ny, istotny wkład w budowanie tożsamo-
ści kulturalnej miasta.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publicz-
na za wyniki działalności wśród powiatów 
grodzkich uzyskała III miejsce w woje-
wództwie śląskim. Za dokonania w roku 
2018 Biblioteka otrzymała III miejsce 
w ogólnopolskim konkursie Mistrz Pro-
mocji Czytelnictwa, który ma na celu wy-
różnienie najlepszych praktyk bibliotecz-

nych służących zwiększeniu zainteresowania 
książką oraz popularyzacji wiedzy i informacji 
w środowisku lokalnym. Działalność Biblio-
teki doceniona została przez jury ogólnopol-
skiego konkursu na najlepiej przeprowadzoną 
kampanię czytania Fundacji Cała Polska czyta 
dzieciom w 2018 roku.
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SPORT to kwota jaką przeznaczyliśmy 
na rozwój sportu w 2018 roku

16 613 269,00 zł 

4 073 957 zł 
2 990 000 zł

800 000 zł 
312 150 zł

6 100 zł

AKTYWNIE Z MOSIR-EM!

SPORT DLA 
NAJMŁODSZYCH

111 506 osób aktywnie uczestniczyło w 58 im-
prezach (zarówno sportowych, jak i kulturalnych), 
organizowanych przez MOSiR. 

Średnio co 5 dni w Jastrzębiu-Zdroju rozgrywane 
były mecze najwyższej klasy rozrywkowej. Na 
obiektach zarządzanych przez MOSiR GKS 1962 
Jastrzębie rozegrał 18 spotkań, JKH GKS Jastrzębie 
28 a Jastrzębski Węgiel 20.

2015 dzieci i młodzieży skorzystało z całego sze-
regu zajęć organizowanych przez Międzyszkolny 
Ośrodek  Sportowy. W zawodach brało udział aż 
1070 osób. Zorganizowano między innymi igrzy-
ska dzieci (21 razy), igrzyska młodzieży szkolnej 
(19 razy) i 18 zawodów w ramach licealiady.

DLA SPORTOWCÓW
dla klubów sportowych  
(seniorów)
na organizację szkoleń  
sportowych dla dzieci i młodzieży
nagrody i stypendia  
dla sportowców
małe  
granty

MODERNIZACJA 
OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH
Ponad milion złotych 
zainwestowało miasto w stadion miejski, na którym rozgrywa-
ne są mecze piłkarskie klubu GKS Jastrzębie w ramach Fortuna 
1 liga. Zakres prac modernizacyjnych zalecanych przez Polski 
Związek Piłki Nożnej w 2018 roku obejmował między innymi 
kompleksową wymianę oświetlenia wież stadionowych, za-
montowanie nowego ogrodzenia wewnętrznego, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej na trybunach prasowych, wymianę 
częściową siedzisk na sektorach centralnych, rozbudowę sieci 
internetowej i teletechnicznej oraz przyłącze światłowodowe 
na potrzeby telewizji. Zakupiono specjalistyczny elektronicz-
ny system obsługi kibica. Wyremontowano pomieszczenia dla 
przedstawicieli mediów na trybunach centralnych i  tzw. „punkt 
dowodzenia” oraz szatnie i zaplecze służące zawodnikom 
i sztabowi szkoleniowemu.

Za ponad 170.000 złotych 
wykonany został tor do jazdy na rolkach z nawierzchni  
asfaltowo-bitumicznej wraz z nowoczesnym oświetleniem  
LED –owym. 

Około 50.000 zł 
kosztowała modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA

Prawie 70.000 złotych 
zainwestowano w lodowisko JASTOR. Wymieniono rozdzielnię 
zasilającą agregaty prądotwórcze w maszynowni, a także za-
montowano oświetlenie awaryjne i wymieniono złącza kablowe 
do szafy sterowniczej. 

fot. Robert Jaczyński
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TURYSTYKA
DEPTAK NA 
UL. 1 MAJA
Miasto Jastrzębie – Zdrój realizu-
je program tworzenia i odtworze-
nia obiektów i miejsc historycz-
nych, budując tym samym ścieżkę 
turystyczną. Trwają prace związa-
ne z przygotowaniem projektu  bu-
dowlano-wykonawczego  pod na-
zwą  „Rewitalizacja i przebudowa 
przestrzeni publicznych wzdłuż ul. 
1 Maja na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Kościuszki do skrzyżowania 
z ul. Karola Miarki”. Koncepcja zakła-
da m.in. stworzenie deptaka od ul. 
Kościuszki do Kompleksu Dąbrówka, 
przebudowę placów przed istnieją-
cymi budynkami, budowę tryskaczy, 
ścieżki rowerowej oraz przebudo-
wę zjazdów i miejsc postojowych.  

ŁAZIENKI III
Ponad 6,5 miliona złotych dofinan-
sowania pozyskało miasto Jastrzę-
bie-Zdrój na rewitalizację niszczeją-
cego i straszącego od lat pustostanu 
w Parku Zdrojowym – Łazienki III. 
Przez ponad 20 lat budynek stał nie-
zagospodarowany. Projekt zakłada 
dostosowanie, rozbudowę i rewita-
lizację istniejącego budynku do peł-
nienia funkcji kulturalnej. W zmo-

dernizowanym zabytkowym obiekcie 
planuje się organizację wystaw, któ-
rych tematem przewodnim będzie 
sztuka współczesna, a także warsz-
tatów artystycznych. Dzięki pracowni 
fotograficznej z ciemnią artyści fo-
tograficy zapoznają młodych adep-
tów sztuki z fotografią analogową. 
Obiekt zostanie dostosowany do 
użytkowania przez osoby niepełno-
sprawne. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 9 mln 992 tysiące złotych. 
 

PARK 
ZDROJOWY 
JESZCZE 
PIĘKNIEJSZY
W 2018 roku przygotowano niezbęd-
ną dokumentację, by rozpocząć dal-
szą modernizację Parku Zdrojowego. 
Tym razem celem modernizacji jest 
poprawa wyglądu placu głównego 
pomiędzy Domem Zdrojowym a Ga-
lerią Historii Miasta. Do końca 2019  
roku plac ten wraz z fontanną, musz-
lą koncertową, ścieżką przed frontem 
i za budynkiem GHM zostanie prze-
budowany i odrestaurowany. Pra-
ce obejmują również alejkę główną 
od biblioteki „Masnówka” do parku, 
ścieżkę przed frontem Domu Zdrojo-
wego oraz placyk z pergolami.

PONAD 4400 RAZY W MINIONYM SEZONIE  
WYPOŻYCZYLIŚMY JASTRZĘBSKI ROWER MIEJSKI 

W systemie zarejestrowało się ponad 
1000 osób. Początkowo w Jastrzę-
biu-Zdroju dostępne były 4 stacje, na 
których można było wypożyczyć 30 ro-
werów, w tym rowery wyposażone w fo-
telik do przewożenia dzieci. Od początku 
września system został rozbudowany 
o dodatkowe 3 stacje i 30 rowerów, któ-
re zostały uruchomione we współpracy 
z Jastrzębską Spółką Węglową.

Użytkownicy najchętniej wypożyczali ro-
wery na stacji Urząd Miasta i DH Domus. 
Najpopularniejszą trasą była przejażdż-
ka między tymi stacjami oraz sprzed hali 
widowiskowo-sportowej w kierunku 
Urzędu Miasta. Średni czas jednego wy-
pożyczenia to 33 minuty i 56 sekund.

W 2018 roku jastrzębianie wybrali nazwę 
dla Jastrzębskiego Roweru Miejskiego. Zde-
cydowali, że będzie nazywał się Jaskółka.

fot. Łukasz Parylak

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

fot. Izabela Grela
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MIESZKANIA
przeznaczyliśmy na 
gospodarkę mieszkaniową 
w 2018 roku

24 429 061,39 zł 

Realizowana jest przez należące do miasta Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego “Daszek”. Nowy blok powstaje naprze-
ciw Galerii Historii Miasta, w sąsiedztwie Domu Zdrojowego, 
który jest wizytówką jastrzębskiego parku. Inwestycja w naj-
starszej i najładniejszej dzielnicy górniczego miasta ma uatrak-
cyjnić tą część miasta. 

Przy ul. Witczaka powstaje 27 lokali wraz z przynależnymi do 
nich miejscami postojowymi w garażu podziemnym, droga do-
jazdowa, teren rekreacyjny i zieleń. Mieszkania będą miały po-
wierzchnię od 50 do 80 m², od dwóch do czterech pokoi. Wszyst-
kie zaprojektowane zostały z balkonami lub tarasami zielonymi 
i przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi. W każdym 
z segmentów znajduje się również wózkownia oraz suszarnia. 
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” 
Sp. z o.o. realizuje inwestycję z pomocą preferencyjnego kredytu 
z Banku Gospodarstwa Krajowego.

PIERWSZA OD 10 
LAT INWESTYCJA 
W BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

1 588 lokali

3 836 989,81 zł

240 831,00 zł

69 775 zł

528

W 87 wspólnotach mieszkaniowych

49

w 68

9 osób

1100

w 19

2 osoby
10.275,00 zł

439

oraz 8 pomieszczeń tymczasowych to 
mieszkaniowy zasób miasta. Obejmuje on 105 

budynków mieszkalnych, z czego:

dofinansowania pozyskało miasto na przebudowę 
mieszkań socjalnych przy ulicy Gagarina

pozwoleń na budowę wydaliśmy w 2018 roku

na terenie Jastrzębia-Zdroju, zarząd sprawuje 
Miejski Zarząd Nieruchomości, z czego:

wynosiła kwota zaległości do odpracowania 
zgodnie z podpisanymi porozumieniami 

z Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych

to kwota odpracowanych  
zaległości czynszowych w 2018 r. 

mieszkań zlokalizowanych jest  
w 6 budynkach komunalnych 

nieruchomościach posiada udziały powyżej 50%

przystąpiło  
do niego

mieszkań ulokowanych jest w 87 budynkach,  
w których miasto jest współwłaścicielem

nieruchomościach posiada udziały poniżej 50%

z porozumień  
wywiązały się

odpracowały one całą 
zaległość w kwocie

mieszkań mieści się  
w 12 budynkach socjalnych

Koszt inwestycji to  
9 mln 800 tysięcy złotych

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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JASTRZĘBIE WSPIERA 
MIESZKAŃCÓW

taką kwotę z budżetu 
miasta przeznaczyliśmy  
na sferę społeczną

18 261 020,68 zł

5 111 mieszkańców korzysta z jastrzębskich Kart Seniora, dają-
cych prawo do bezpłatnych usług i zniżek. Równocześnie z nimi 
wydawane są tak zwane koperty życia, mające ułatwić ratowa-
nie zdrowia i życia starszych mieszkańców miasta. 

221 osób skorzystało z po raz pierwszy wdrożonego w Ja-
strzębiu-Zdroju systemu teleopieki. Jego kluczowymi ele-
mentami są osobiste nadajniki noszone przez podopiecznego 
na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi oraz terminal 
umożliwiający kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno-
-Alarmowym. Tak zwany „czerwony przycisk” pozwala we-
zwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Program prowadzony jest 
przez miasto Jastrzębie-Zdrój wraz ze stowarzyszeniem EBI 
Association oraz OpiekaNOVA. 

40 000 zł – przeznaczyliśmy jako wsparcie dla działającego 
w mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku

64 000 zł, w tym 20 000 zł dotacji na doposażenie, przezna-
czyliśmy na działający w mieście Klub Seniora. 

W 2018 roku w mieście po raz pierwszy przeprowadzono audyt 
dotyczący barier, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. 
W jego ramach skontrolowano 48 miejskich instytucji, a także 
przygotowano plan ich przystosowania do potrzeb niepełno-
sprawnych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 

W 2018 roku budynek Urzędu Miasta został kompleksowo do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2 462 991,80 zł przeznaczyliśmy na zakup sprzętu medycz-
nego zakupionego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

30 000 zł przeznaczyliśmy na wyposażenie Szkoły Świadome-
go Rodzicielstwa w WSS nr 2  20 693 zł – za tyle kupiliśmy wi-
rówkę laboratoryjną z chłodzeniem dla Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim

194 847,84 zł – za tę kwotę kupiliśmy sprzęt medyczny na uży-
tek WSS nr 2, w tym: 3 stacje diagnostyczno –opisowe, defibry-
lator,  kardiomonitor, 3 pompy infuzyjne oraz 17 łóżek szpital-
nych i wózków do przewożenia chorych

68 891 072,64 zł 
to suma jaką w ramach świadczeń rodzinnych 
wsparliśmy jastrzębskie rodziny 

2 389 323,15 zł 
to kwota jaką miasto przeznaczyło na dodatki 
mieszkaniowe. Na dodatki energetyczne wydaliśmy 
34 160, 55 zł.

344 606,80 zł 
taką sumę przeznaczyliśmy na realizację pro-
gramów polityki zdrowotnej oraz innych działań 
prozdrowotnych

583 
osoby, w tym 537 dzieci objętych zostało dożywianiem

773 
rodzinom (liczba osób w tych rodzinach 1 658) pra-
cownicy socjalni udzielili pomocy

203 
rodziny korzystały z pomocy pracowników socjalnych 
z powodu problemów wynikających z uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków.

DBAMY O SENIORÓW

JASTRZĘBIE BEZ BARIER!

POMAGAMY SZPITALOM

W 2018 roku przeprowadzono 

965 konsultacji psychologicznych. 
Najczęściej zgłaszane problemy to: przemoc w rodzi-
nie, zaburzenia psychiczne, problemy życiowe, uzależ-
nienie, konflikty rodzinne oraz rodzicielstwo zastępcze. 
80 osób skorzystało z konsultacji prawnej.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
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31 366,740 ton 
odpadów komunalnych w 2018 roku 
zebrano i odebrano na terenie miasta. 
Z czego 21 033,120 ton stanowiły od-
pady zmieszane. Najwięcej odpadów 
odebranych zostało bezpośrednio z nie-
ruchomości - 27 988,511 ton. 3 375,423 
ton to odpady zebrane w PSZOK 
i GPZON. 2,8 tony stanowiły przetermi-
nowane leki zebrane w aptece. 

34 dzikie wysypiska 
zlikwidowaliśmy w minionym roku na 
terenie Jastrzębia-Zdroju. Wywieziono 
z nich łącznie aż 28,5 tony śmieci.

6 099 697,53 zł 
miasto wydało na zimowe i letnie utrzy-
manie 17 kwartałów. W tych działa-
niach objęte są ulice, chodniki, ścieżki 
rowerowe, parkingi, deptaki, schody 
oraz przystanki komunikacji miejskiej 
o łącznej powierzchni 2 409 937 m2.

4 481 864,95 zł 
kosztuje utrzymanie terenów zielonych. 
Utrzymaniem objęte są tereny zielo-
ne podzielone na: utrzymanie bieżące 
o powierzchni 1 666 183 m2  i pasy dro-
gowe koszone 3 razy w sezonie letnim 
o powierzchni 777 489 m2.

23 900 szt. 
kwiatów rabatowych  kupiono z prze-
znaczeniem na obsadę wiosenną, letnią 
oraz jesienną kwietników usytuowa-
nych przy ul. 1 Maja.

163 690,34 zł 
kosztowały remonty gminnych placów 
zabaw oraz ich przeglądy

20.000 sztuk 
psich pakietów rozdysponowaliśmy na 
terenie miasta w ramach akcji eduka-
cyjnej „Posprzątaj po swoim pupilu”

Ponad 40 000 zł 
kosztowała wymiana piasku w pia-
skownicach i na placach zabaw. Prze-
szło 1300 ton piasku miasto rozdys-
ponowało, by w 2018 roku trzykrotnie 
wymienić piasek w piaskownicach oraz 
jednokrotnie na placach zabaw. 

985 interwencji 
związanych z utrzymaniem oznakowa-
nia pionowego zanotowały służby ko-
munalne miasta. Dodatkowo 165 razy 
dokonywały bieżących napraw uszko-
dzeń sygnalizacji i zegarów miejskich. 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA

miasto przeznaczyło na system 
gospodarowania odpadami14 260 399,52 zł

13 268 615,60 zł

987 083,92 zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych kosztowały

organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

fot. Łukasz Parylak
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MAJĄTEK MIASTA
OCHRONA 

ŚRODOWISKA
1162,5265 ha - tereny o takiej po-
wierzchni stanowią własność miasta 
wraz z nieruchomościami należącymi 
do Skarbu Państwa

Ponad 164 ha gruntów w minionym 
roku miasto wydzierżawiło firmom 
i osobom prywatnym.

Za 680 000 zł miasto kupiło dział-
kę przy ul. Pszczyńskiej (powierzchnia 
0,1540 ha) od Gminnej Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”. W tym miejscu 
wybudowana zostanie remiza Ochotni-
czej Straży Pożarnej Jastrzębie-Górne 
oraz siedziba KGW.

1 500 000,00 – za taką kwotę miasto 
nabyło prawo użytkowania wieczystego 
gruntów będących własnością Skarbu 
Państwa przy ulicy Wrocławskiej. Teren 
o powierzchni ponad 31 arów jest zabu-
dowany budynkiem, który docelowo bę-
dzie przeznaczony na nową siedzibę dla 
Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskie-
go Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Prawie 1,7 miliona zł wpłynęło do 
kasy miasta ze sprzedaży nieruchomo-
ści. Jedną z większych transakcji była 
sprzedaż nieruchomość o pow. 0,2716 
ha, położonej przy skrzyżowaniu ulicy 
Arki Bożka i Alei Józefa Piłsudskiego na 
cele usługowe. Kwota sprzedaży netto 
wyniosła 990 000,00 zł. 

1 116 842,54 zł – to kwota, jaką miasto przeznaczyło na 
pomoc mieszkańcom w zamianie starych pieców c.o. na ekologiczne źródła 
ciepła. W sumie z dofinansowania na zakup i montaż urządzeń grzewczych 
w tym kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltanicznych 
skorzystało aż 390 domostw. Systematycznie liczba ta rośnie. W 2018 
roku było ich 390, w porównaniu do 312 w 2017.

378 kontroli pieców i kotłów w minionym roku 
przeprowadziła Straż Miejska. 362 razy sprawdzano gospodarstwa indy-
widualne, 16 razy przedsiębiorstwa a 2 razy gospodarstwa indywidualne 
w dniu 19 grudnia 2018 r.  w czasie trwania alarmu smogowego. 

W 24 przypadkach stwierdzono spalanie zabronionych odpadów. Nałożo-
no 23 mandaty a w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego. 

Od września 2018 roku w Jastrzębiu-Zdroju działa Dynamiczna Mapa Ja-
kości Powietrza. Pozwala ona w sposób zwizualizowany na bieżąco śledzić 
poziom zanieczyszczeń.

Mapa zintegrowana jest z działającym od 3 lat systemem monitoringu powie-
trza w postaci 20 czujników rozlokowanych na terenie miasta. Tym sposobem 
mieszkańcy mają dostęp do bieżącej informacji oraz prognozy dotyczącej ja-
kości powietrza w każdym dowolnie wybranym miejscu miasta. Mapa posia-
da także funkcję geolokalizacji użytkownika oraz pozwala wprowadzić adres, 
który nas interesuje. 

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu 
PM10, PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie miasta. Ponadto na mapie pre-
zentowane są w czasie rzeczywistym pole i kierunek wiatru - parametr ten 
odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza.

NATĘŻENIE HAŁASU
Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska zostały sporządzone 
mapy akustyczne. Drogi, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne, to m.in. drogi wojewódzkie nr 933 i nr 937. Mapy 
sporządza się raz na 5 lat. 

8225 drzew i krzewów posadzono w mi-
jającym roku w Jastrzębiu-Zdroju. 5 626 
w ramach akcji edukacyjnych prowadzo-
nych wśród najmłodszych oraz 2599 
drzew liściastych i iglastych oraz krze-
wów ozdobnych w ramach nasadzeń za-
stępczych.

20 000 roślin ozdobnych, w tym kwiatów 
jednorocznych, bylin, krzewów zostało 
posadzonych w 2018 roku na terenie na-
szego miasta. Pracownicy Jastrzębskiego 
Zakładu Komunalnego ze szczególną sta-
rannością dbali o główne skrzyżowania 
w mieście oraz Park Zdrojowy. 

38 pomników przyrody rośnie na terenie 
Jastrzębia-Zdroju

549,12 ha - taką powierzchnię zajmują 
w naszym mieście lasy. To stanowi 6,4% 
terenu Jastrzębia-Zdroju.

110 budek lęgowych dla ptaków zain-
stalowano na terenie miasta. Zakupiono 
również karmę dla ptaków dziko żyjących

SYSTEM MONITORINGU 
POWIETRZA

DOTACJE NA ZAKUP 
I MONTAŻ URZĄDZEŃ 
GRZEWCZYCH  
(W TYM KOLEKTORY SŁONECZNE)

powierzchni miasta 
to tereny zielone30%

ZIELONE
JASTRZĘBIE
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Bezpieczeństwo to jedno z zadań priorytetowych 
władz miasta. W minionym roku na ten cel 
przeznaczyliśmy 

BEZPIECZEŃSTWO
10 954 647,66 zł

1452 razy w minionym roku interweniowała Straż 
Miejska. Strażnicy nałożyli w sumie 600 mandatów karnych na 
łączną kwotę  79 650 zł. Udzielili też 744 pouczeń a 90 wnio-
sków skierowano do sądu.

4856 razy Straż Miejska podjęła działania między inny-
mi w zakresie zabezpieczenie miejsca przestępstwa i katastrofy 
czy też konwojowania wartościowych przedmiotów. Aż 4740 
z nich to  zgłoszenia od mieszkańców. Największą grupę (1557) 
stanowiły te dotyczące zakłócenia porządku publicznego. Prócz 
tego,  Straż Miejska dokonała 36 doprowadzeń do izby wytrzeź-
wień lub miejsca zamieszkania, 7 osób ujęła i przekazała Policji, 
a 32 razy zabezpieczyła miejsce przestępstwa, katastrofy lub 
miejsce zagrożone tego typu incydentem.

Miasto Jastrzębie-Zdrój prowadziło inwestycje związane z po-
prawą jakości i bezpieczeństwa komunikacji pieszej, rowero-
wej i samochodowej. Tak powstało 17 km nowego oświetlenia 
ulic, zatoka i bezpieczne „wyspy” na ulicy Podhalańskiej i uli-
cy Warszawskiej, kontrapas rowerowy czy też doświetlenie 
przejść dla pieszych.

W Jastrzębiu-Zdroju zamontowaliśmy dwie nowe tablice ostrze-
gawcze informujące o przekroczeniu prędkości. Kosztowały one 
25 399,50 złotych. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach 
wybudowaliśmy również kolejne przejścia dla pieszych.

W ramach akcji współprowadzonych przez  Straż Miejską naj-
młodsi uczestnicy ruchu drogowego otrzymali 6764 odblasków. 
Przeprowadzono z nimi 31 prelekcji i spotkań.

103 263 wiadomości SMS wysłano łącz-
nie w 2018 roku do mieszkańców Jastrzębia-Zdro-
ju, by ostrzec ich o niebezpieczeństwie. System 
ostrzegania i powiadamiania ludności za pomocą 
telefonicznych wiadomości SMS realizowany jest 
od kilku lat. Z roku na rok liczba odbiorców się 
zwiększa. Tym samym miasto jest coraz bardziej 
skuteczne w ostrzeganiu jastrzębian przed grożą-
cymi im niebezpieczeństwami. W 2018 roku na tą 
formę wspierania bezpieczeństwa w mieście wy-
dano 37 207,50 zł.

Jastrzębie-Zdrój w ramach pro-
wadzonej polityki bezpieczeń-
stwa systematycznie doposaża 
jednostki miejskie w niezbędny 
sprzęt ratowniczy. I tak miasto 
wzbogaciło się o nową syrenę 
alarmową (koszt jej zakupu wy-
niósł 19 741,50 zł) oraz sprzęt do 
magazynu przeciwpowodziowego 
(14 321,89 zł). 

Dodatkowo na utrzymanie goto-
wości bojowej OSP przeznaczono 
kwotą 113 416 złotych.

ZAKUPY DLA 
BEZPIECZEŃSTWA

SMS-EM O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

INTERWENCJE 
STRAŻY 
MIEJSKIEJ

BEZPIECZNIEJ 
NA DROGACH
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KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA
Jastrzębianie decydują
1,5 miliona złotych mogli rozdysponować mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Dzięki tym funduszom zatwierdzono do realizacji 20 projektów 
— między innymi budowę placu zabaw przy przedszkolu nr 15, małego amfiteatru przy 
przedszkolu nr 6, siłowni na wolnym powietrzu przy ulicy Wrzosowej i SP 6 oraz ogródka 
rekreacyjnego na Osiedlu Przyjaźń.

Mieszkańcy mają głos
W minionym roku przeprowadzono 51 konsultacji społecznych. Dzięki platformie kon-
sultacyjnej miasta ustalono nazwę systemu jastrzębskich rowerów miejskich, przepro-
wadzono ankietę dla osób zainteresowanych lokalami w ramach programu Mieszkanie 
Plus oraz dyskutowano o tym, czy OWN powinien zmienić nazwę.

Pieniądze dla sołectw 
278 906,98 złotych trafiło z budżetu miasta do funduszu sołeckiego. Z tych środków 
zakupiono między innymi sprzęt nagłaśniający i estradowy dla sołectw Ruptawa-Ci-
sówka oraz Bzie, namioty niezbędne do obsługi imprez dla sołectwa Szeroka i Bzie, 
a także sprzęt strażacki i agregat prądotwórczy dla OSP Bzie.

Dzięki pieniądzom z budżetu sołeckiego odbyły się również festyny w Bziu i Szerokiej.

TU BIJE MOJE SERCE…
Rok 2018 upłynął pod znakiem kampanii promocyjnej „Jastrzębie-Zdrój, tu bije moje ser-
ce”. Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość mieszkańców Jastrzębia-Zdroju 
osiedliła się tu w latach 60 i 70-tych, co było efektem migracji zarobkowej, naszym ce-
lem było integracja mieszkańców i wywołanie pozytywnych skojarzeń z miastem.

Do tego wykorzystana została 55. rocznica nadania praw miejskich dla Jastrzębia-Zdro-
ju. Podejmowane działania promocyjne miały na celu zintegrowanie mieszkańców oraz 
wywołanie emocji, dzięki którym jastrzębianie na powrót chcieli uczestniczyć w życiu 
miasta i współtworzyć organizowane w ramach jubileuszu wydarzenia.

Kampania „Jastrzębie-Zdrój, tu bije moje serce”, mająca budować tożsamość mieszkań-
ców, zakończona została sukcesem. Jastrzębianie zaczęli być dumni ze swoich korzeni 
i publicznie deklarowali sympatię wobec swojego rodzimego miasta. 

SZYBKA, RZETELNA INFORMACJA
W polityce informacyjnej miasto wykorzystało cały katalog narzędzi służących szyb-
kiej, rzetelnej i otwartej komunikacji z mieszkańcami. W 2018 r. przebudowana została 
strona internetowa miasta. Zmiana to nie tylko nowoczesna szata graficzna, ale przede 
wszystkim poprawa funkcjonalności serwisu i dostosowanie go do wymagań współ-
czesnego, mobilnego świata. Serwis jest w pełni stworzony w technologii RWD i dosto-
sowany do wszystkich urządzeń mobilnych: laptopów, smartfonów i tabletów. Pozwala 
to na korzystanie z witryny w dowolnym miejscu i czasie.

PROMOCJA Informacje o życiu 
miasta publikowa-
ne są w kanałach:

Wspieramy funda-
cje i stowarzyszenia
235 organizacji pozarzą-
dowych działa w Jastrzę-
biu-Zdroju. Na ich działal-
ność miasto przeznaczyło 
1 467 105,00 zł. Dla porów-
nania, w 2017 r. na reali-
zację tego samego progra-
mu zadysponowano kwotę 
1 266 036,00 zł. W ramach 
wspierania działalności orga-
nizacji pozarządowych zorga-
nizowano również Jastrzębski 
Dzień Zwierząt, Dożynki Miej-
skie oraz dni przedświąteczne 
„Święta tuż, tuż”.

facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

youtube.com/MiastoJastrzebie

twitter.com/JastrzebieZdr

instagram.com/mojejastrzebie

snapchat @Jastrzebiezdroj



Rolnictwo i łowiectwo ..........................................................  252 800,48 zł

Leśnictwo  ........................................................................................ 9 771,05 zł

Górnictwo i kopalnictwo  ..................................................  1 387 917,78 zł

Transport i łączność  ........................................................ 30 985 813,38 zł 

Turystyka  ...............................................................................  1 320 083,84 zł

Gospodarka mieszkaniowa  .......................................... 24 429 061,39 zł 

Działalność usługowa  ......................................................  2 486 121,04 zł

Administracja publiczna  ................................................ 29 522 862,71 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa  ...................................................  369 623,37 zł

Obrona narodowa  ..................................................................... 86 668,13 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.  ...........10 954 647,66 zł

Wymiar sprawiedliwości  .....................................................  255 636,99 zł

Wydatki na poszczególne sfery

STRUKTURA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

BUDŻET MIASTA
DOCHODY WYDATKI
452 405 275,01 zł

444 195 396,95 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaDrogi

Administracja, bezpieczeństwo i działalność usługowa

Turystyka, kultura i sport

Gospodarka mieszkaniowa

Oświata25%18%

4%

5%

8%

37%

407 389 147,60 zł
8 209 878,06 zł 49 769 800,25 zł

BIEŻĄCE BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE MAJĄTKOWE

457 158 947,85 zł

Obsługa długu publicznego  ...............................................  750 252,36 zł

Różne rozliczenia  ...................................................................  781 926,00 zł

Oświata i wychowanie  ................................................ 156 516 156,17 zł

Szkolnictwo wyższe  ................................................................. 40 000,00 zł

Ochrona zdrowia  ................................................................  3 439 779,23 zł

Pomoc społeczna  ............................................................ 18 932 480,21 zł

Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej  .......  6 494 779,73 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza  ..............................  9 598 758,28 zł

Rodzina  ................................................................................ 79 354 493,41 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  .... 50 179 606,27 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  .......... 12 396 439,37 zł

Kultura fizyczna  ................................................................ 16 613 269,00 zł

Działania pro społeczne3%
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