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1. Opis techniki 

Niniejsze opracowanie stanowi trzecią, podsumowującą część „Raportu z realizacji pogłębionych konsultacji 

społecznych dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień 

Jastrzębskich i Sybiraków oraz od ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej”. Zawarto w nim wyniki 

badania on-line przeprowadzonego od 22 listopada (g. 20:00) do 28 listopada 2019 (g.  9:00). 

Opracowanie zawiera także wnioski końcowe i wytyczne planistyczne oparte na całym cyklu poszerzonych 

konsultacji społecznych, tj. spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach konsultacyjnych oraz badaniu on-line. 

2. Treść badania on-line 

Na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz profilu miasta na portalu facebook.com zamieszczono 

następującą sondę:  

„Szanowni Państwo! 

Miasto opracowuje aktualnie nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Jastrzębie-Zdrój”. Dokument ten wskaże, jak powinny być zagospodarowane poszczególne 

obszary miasta. Bardzo ważnym terenem jest tzw. strefa centrum w kwartale ulic: Północnej, 

Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich i Sybiraków oraz od ulicy Północnej do nieczynnej linii 

kolejowej. Od początku listopada br. trwają poszerzone konsultacje społeczne w ramach „Szkoły 

Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0” dotyczące tego terenu.  

W ciągu kilku spotkań toczyły się dyskusje o przyszłości przedmiotowego terenu i jego roli w mieście. 

Pojawiające się głosy i wypracowane stanowiska były silnie spolaryzowane. Mieszkańcy mieli różne pomysły 

na zagospodarowanie terenu, od parku po centrum handlowo-usługowe. Należy zaznaczyć, że jest to teren 

należący do prywatnego właściciela. Obowiązujący obecnie plan miejscowy – opracowany na podstawie 

obowiązującego studium, pozwala zagospodarować ten teren obiektami handlowo-usługowymi. 

Przed Miastem stoją duże wyzwania i trudne decyzje odnośnie wizji centrum: 

Czy nowe studium powinno utrzymać obecne przeznaczenie terenu, czyli handlowo-usługowe? 

Czy też nowe studium powinno wprowadzić w tym obszarze lub jego części tereny zieleni parkowej, 

a miasto powinno podjąć próbę przejęcia terenu? W takim przypadku należy liczyć się z wielomilionowymi 

roszczeniami odszkodowawczymi. 

Wreszcie – jaka wizja brakującego centrum miasta wydaje Ci się najlepsza, najbardziej rozwojowa oraz 

spełniająca oczekiwania i ambicje mieszkańców? 

Podziel się swoją opinią (maks. 800 znaków).” 
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3. Wyniki badania on-line 

W badaniu on-line udzielono łącznie 663 odpowiedzi. Poniżej zamieszczono spis udzielonych odpowiedzi 

(ukryto dane osobowe i wulgaryzmy). 

L.p. Sygnatura 
czasowa 

Podziel się swoją opinią  

1 22.11.2019 
20:38:33 

Teren z obiektami handlowo- usługowymi, żeby nie trzeba było wyjeżdżać do okoloicznych miejscowości.  

2 23.11.2019 
9:02:44 

Strefa centrum powinna być w jakiś sposób zagospodarowana ponieważ w tym lesie są same bagna i nic więcej, można by tam wiele 
dobrych dla miasta rzeczy wybudować, na przykład nowe kino 

3 23.11.2019 
9:03:15 

Napisze tylko tyle, mam nadzieję, że Jastrzębie doczeka się kina z prawdziwego zdarzenia np. Cinema City. Teraz trzeba uciekać do innych 
miast na seans.  

4 23.11.2019 
9:08:28 

Uważam ze tereny te powinny zostać nieruszone dla tego ze tereny zadrzewione w miastach są bezcenne  

5 23.11.2019 
9:09:14 

Powinno być zielono, nowocześnie i tak by każdy coś znalazł dla siebie /mieszkania,podziemne parkingi, strefy relaksu,kino, "kafejki"... 

6 23.11.2019 
9:11:36 

Zostawic to w spokoju, to w ogole nie jest potrzebne. 

7 23.11.2019 
9:11:44 

Koniecznie kino cinema city albo multikino żeby już nie trzeba było jeździć do Rybnika. Bo te co mamy to wstyd (lata 90).  

8 23.11.2019 
9:12:03 

kino w którym można obejrzeć większość nowych filmów, galeria handlowa  

9 23.11.2019 
9:12:04 

Twierdzę że powinna powstać tam wizja inwestora, w sensie kina itp 

10 23.11.2019 
9:12:57 

Aqua park,zakład produkcyjny  

11 23.11.2019 
9:14:02 

Moim zdaniem miejsce  powinno być przeznaczony na tereny zielone, park czy alejki. Dobrym pomysłem mogłoby być stworzenie drążków 
do ćwiczeń lub placu zabaw. W Jastrzebiu wystarczająco dużo jest już galerii i sklepów, natomiast brakuje terenów do rekreacji. Remont 
OWNu był genialnym pomysłem, uważam że miejsce to powinno być zagospodarowane w ten sam sposób.  

12 23.11.2019 
9:14:58 

Osobiście uważam że ten teren powinien zostać przekształcony w strefę handlowo - zieloną, czyli jedna część sklepy, firmy, restauracje, 
rozwiązania ekologiczne (panele fotowoltaiczne na dachach firm, ławki z ladowarkami USB z eko-pradu, latarnie słoneczne) muzeum, 
biblioteka a w drugiej części park ale nowoczesny dużo zieleni(kwiaty,róże, drzewa produkujące najwięcej tlenu)ławki - leżanki, miejsce dla 
starszych mieszkańców(siłownia, ławki duże szerokie z oparciem, dostosowane podjazdy na ludzi na wózkach inwalidzkich, darmowa woda 
w betonowych dystrubutorach). A w drugiej części parku miejsce na plac zabaw dla dzieci ale inny niż wszystkie, zawierający maszyny 
edukacyjne, muzyczne i park linowy. 
Sebastian *** 

13 23.11.2019 
9:15:37 

Park z ławkami, zbiornikiem wodnym, ewentualnie plac zabaw 

14 23.11.2019 
9:16:05 

Powinien to być teren usługowo handlowy z maksymalnym poszanowaniem zieleni tam znajdującej się.  

15 23.11.2019 
9:17:48 

Koncepcja przedstawiona przez właściciela terenu jest optymalna. Łączy funckje mieszkalne z uslugowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi.  

16 23.11.2019 
9:20:33 

Powinien powstać park miejski  

17 23.11.2019 
9:20:44 

Zdecydowanie nowe, lepsze kino. Kilka restauracji, miejsce dla matek z dziećmi- jakaś przytulna kawiarenka. Ewentualnie kilka sklepów. 
Niech to miasto ożyje! Oczywiście z ławeczkami i ładnym zagospodarowaniem przed wejściem do budynku. Dla każdego coś milego 

18 23.11.2019 
9:21:19 

Aquapark 

19 23.11.2019 
9:22:41 

Uważam, że w Jastrzębiu potrzeba strefy rodzinnej, rekreacyjnej z możliwościà wyjścia na spacer z dziećmi, do dobrej kawiarni, kina, parku. 
Nie potrzeba nam kolejnych blokôw i galerii, ktôre będà straszyć pustkami. Brakuje parku, w ktôrym znalazłoby się kino, kawiarnia, ławki, 
skate park( w Wodzisławiu Trzy Wzgôrza, w Marklowicach Wyspa). Brakuje miejsca dla zabawy dzieci, duży plac zabaw dla nich, dla 
rodzicôw miejsce na kawe lub nawet ogrôdek piwny. Coś, co zjednoczy mieszkańcôw i tych majacych dzieci i tych, ktôrzy z nudow jada 
pospacerowac w innym mieście. Czegos na styl rynku w starych miastach. Z dużà iloscia zieleni, drzew i ławek.  

20 23.11.2019 
9:24:10 

Miasto nie powinno przejmować tego terenu i powinno pozwolić na działalność obecnego właściciela. Dobrym rozwiązaniem byłoby 
centrum handlowe z siecią kinową albo wybudowanie w tym miejscu porządnego basenu bądź aquaparku.  

21 23.11.2019 
9:25:42 

Strefa parkowo-rekreacyjno-kulturalna z niewielkim segmentem handlowo-usługowym stanowiąca o atrakcyjnosci centrum miasta, jednak 
stanowczo bez bloków mieszkalnych. Nowoczesna zabudowa z wieżą-punktem widokowym. 

22 23.11.2019 
9:27:38 

W tym miescie niestety brakuje miejsca, gdzie mozna spedzic czas w weekend, przejsc sie wieczorem. Najlepsza opcja byloby stworzenie 
strefy 'deptakowej' z knajpkami, restauracjami, porzadnym kinem, moze cos w stylu rynku. Kolejna galeria handlowa nie jest potrzebna, 
przyjemne miejsce do spacerowania i spedzenia wolnego czasu z towarzystwem jak najbardziej. Tym bardziej, ze jest to strefa centrum, 
wizytowka miasta 

23 23.11.2019 
9:27:47 

Moim zdaniem powinno to być miejsce zielone, z dużym placem zabaw dla dzieci, gdyż w okolicy takiego nie ma - mieszkańcy ulicy 
Turystycznej, Zielonej, Jasnej, Krakowskiej i okolic mają daleko do parku Zdrojowego.  

24 23.11.2019 
9:27:59 

Proszę zrobić fajny park, z drzewami i miejscem dla dzieci, dla rodzicow, na spacery z psem! Miejsce, gdzie napijemy sie w spokoju dobrej 
kawy patrzàc jak dzieci szaleja na konkretnym placu zabaw! Miejsce na rolki, rowery, kino!!!Zaplecze restauracyjne! Tego brakuje. Mamy 
dość blokowisk, betonu, galerii! 

25 23.11.2019 
9:29:19 

WitamTeren powiniem byc zagospodarowany,  jako przestrzeń rekreacyjno sportowo kulturowa, z placami zabaw  ścieżkami rowerowymi, 
zielonym placem do pikników rodzinnych. Dodatkowo musi tam funkcjonować mala gastronomia, i rzecz obowiązkowa toalety. Miejsce 
powinno byc przyjazne dla dzieci i seniorów, aby każdy mogl znaleźć tam coś dla siebie.Pozdrawiam  

26 23.11.2019 
9:31:52 

Na obszarze tym mogłaby powstać strefa basenów lub Aqua park z sala zabaw dla dzieci (na wzór Krakowskiego). Myśle że pobudziło by to 
naszych mieszkańców oraz skłoniło mieszkańców okolic do odwiedzin Jastrzębia.  
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27 23.11.2019 
9:32:39 

Kino  

28 23.11.2019 
9:35:30 

Ikea! Stanowczo by sie przydala ikea  

29 23.11.2019 
9:36:02 

Kino z kawiarniami, fontanny, skwer z ławeczkami, fontanny, normalne centrum miasta.  

30 23.11.2019 
9:37:37 

Park :) (Tylko nie kolejna galeria czy bloki) ... 

31 23.11.2019 
9:37:58 

Brakuje miejsc do rodzinnego spędzania czasu i rekreacji ,przydałby się Aquapark i wokół tereny rekreacyjno -spacerowe ,małe punkty 
gastronomiczne  

32 23.11.2019 
9:39:05 

Nie róbcie tam żadnej galerii handlowej. Dość już w tm mieście wielkich molochów z tymi samymi sklepami.  
Zróbcie tam park. Wysprzątajcie, uporządkujcie. Zróbcie miejsce do odpoczynku i spacerów (bez zbędnego betonowania ziemii)  

33 23.11.2019 
9:39:37 

Powinno to być miejsce przyjazne dla mieszkańców. NIe taki chaszcze jak teraz. Powinno sie tam znaleźć kino, plac spotkań, kawiarnie, 
miejsca dla dzieci i rodzin (place zabaw), atrakcyjny "rynek" czyli punkt centralny, plac czy wieksze miejsce na koncerty. Powinny zostać 
miejsca spełniające funkcję skwerów czy funkcje parkową. Jest to piekne miejsce również na funkcję mieszkalną.  

34 23.11.2019 
9:40:47 

mały park, place zabaw, fontanna, sklepy, markety, kino, aqua park,  

35 23.11.2019 
9:40:52 

Witam, mieszkałem, studiowałem i pracowałem w dużych miastach ale zdecydowałem się wrócić do Jastrzębia i założyć tutaj rodzinę. 
Wiem co jest w innych miastach a u nas nie ma i bardzo tego brakuje. Plan zaprezentowany przez inwestora jest idealny czyli funkcje 
łączone, centrum handlowe z kinem sieciowym, bo mam dość jeżdżenia po sasiednich miastach na zakupy i kina. Nowe mieszkania 
ponieważ tego brakuje u nas, a nowe tbsy pokazały że popyt jest w Jastrzębiu czy to na własne m czy na wynajem patrząc na rynek 
nieruchomości mieszkań wtornych. Nowoczesne lokale usługowe w centrum miasta  wraz z alejkami, fontanna i zielenią dopełnieniem 
całości aby Ci co narzekają że w centrum nie ma gdzie się przejść się z dziećmi czy seniorzy aby pospacerować. Mam nadzieję że w końcu 
dojdzie to do skutku. 

36 23.11.2019 
9:41:46 

Powinna być część parkowa 

37 23.11.2019 
9:42:51 

Park 

38 23.11.2019 
9:44:38 

Z racji, iż miasto Jastrzębie-Zdrój słynie z tego, że niestety nie posiadamy w swoim mieście rynku, proponuję zrobić coś na styl rynku 
zabarwione zielenią. Pozdrawiam 

39 23.11.2019 
9:47:40 

Mini park polaczony z obiektami gastronomicznymi, uwzglednienie placu zabaw dla dzieci.  

40 23.11.2019 
9:48:02 

Przeznaczenie terenu powinno pozostać handlowo-uslugowe. Miło by było jakby pojawiły się tam jakieś restauracje, kino czy aquapark. 

41 23.11.2019 
9:48:52 

Najlepiej stworzyć jakaś nowa galerie z przedwszystkim dobrze prosperującym kinem  

42 23.11.2019 
9:49:40 

Konkretny aquapark, kino, park linowy, 

43 23.11.2019 
9:50:29 

Wybudować rynek z prawdziwego zdarzenia taki jaki jest np. w Rybniku lub w Wodzisławiu.  
Galeria też jest dobrą opcją ale jeśli już budować to powinna przynajmniej dorównywać galerii Katowickiej. 

44 23.11.2019 
9:52:26 

Zrobić park piękny zielony park 

45 23.11.2019 
9:52:36 

Proszę spojrzeć z góry na nasze centrum, dość jest " betonu", w tym miejscu zrobić dla wszystkich mieszkańców ścieżki spacerowe, miejsca 
do wypoczynku dla młodych i starszych, place zabaw z pewnością będzie to przyjemne i pożyteczne dla wszystkich. 

46 23.11.2019 
9:53:13 

Witam nawiazując do tematu jestem stanowczo za przeznaczeniem użytkowo-handlowym argumentując to brakiem w naszym mieście 
porządnych obiektów gdzie ludzie mogą wyjść /spotkać się ,obejrzeć dobry film w porządnym kinie , zjeść coś dobrego , w naszym mieście 
po prostu tego nie ma i dużej liczbie mieszkańców to przeszkadza .Dość mamy kolejnego parku z Którego będą zadowoleni miejscowi 
kloszardzi, w naszym 
Mieście i okolicach jest dużo zieleni gdzie każdy może zaznać chwile spokoju ,zróbmy coś co przyciągnie ludzi z miast ościennych 
skończymy z latka miasta „sypialnego” OBUDŹMY SIĘ! Przypominam ze w tym mieście są również ludzie młodzi którzy oczekują czego 
więcej jak „spotkanie w macdonaldzie ‚ a pieniądze na kary które byśmy wydali przekażmy na wiadukt .Pozdrawiam Damian . 

47 23.11.2019 
9:55:43 

Zdecydowanie miasto powinno dążyć do zagospodarowania terenu strefa kulturalna i zielona. Park. Miejsce na imprezy plenerowe. 
Miejsce do aktywnego odpoczynku i spędzania czasu z rodzina.  

48 23.11.2019 
9:58:07 

Rynek  

49 23.11.2019 
10:00:29 

Zostawić więcej zieleni 
To miasto jest już przesadzone  

50 23.11.2019 
10:02:27 

Handlowo usługowe 

51 23.11.2019 
10:04:10 

1. Zdaję sobie sprawę z tego, że zagospodarowanie tego terenu na stację kolejową jest bardzo trudne, ale jakże potrzebne! W tej chwili 
dojazd do większych miast, takich jak Katowice, jest możliwy tylko dzięki autobusom dwóch firm. Niestety, ludzi jest tak dużo (w obie 
strony), że wielokrotnie zostałem zmuszony zdecydować się na późniejszy powrót do domu, bo po prostu nie było już dla mnie miejsca. Co 
więcej, bilety z roku na rok drożeją! Miasto bardzo cierpi z powodu braku stacji kolejowej i jestem przekonany, że wiele mieszkańców ma 
takie samo zdanie co ja.  
2. Moją drugą propozycją jest stworzenie parku - miejsca, w którym będzie możliwy odpoczynek po ciężkim tygodniu w pracy.  

52 23.11.2019 
10:04:10 

Myślę, że byłoby to idealne miejsce na rynek z prawdziwego zdarzenia, kawiarnie, małe restauracje, fontanna z podświetleniem, mały 
dobry Club (z ograniczeniem wiekowym i odpowiednią ochrona) przy rynku . Wszystkie inne atrakcje już mamy. Kino centrum 
doinwestowac, przerobić na coś w stylu, cinemacity, Helios, multikino i będzie super.  

53 23.11.2019 
10:06:33 

Warszawska 

54 23.11.2019 
10:07:47 

Fajnie by było jakby w Jastrzębiu powstało nowoczesne i nowe kino  
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55 23.11.2019 
10:08:50 

Bardzo dobrym pomysłem był by duży park w centrum miasta, jednak jeżeli przeznaczenie terenu jest handlowo-usługowe, 
proponowałbym duży nowoczesny rynek na wzór tego z Katowic, duży ładny plac jako miejsce spotkań dodatkowo z budynkami handlowo-
usługowymi na jego terenie. 

56 23.11.2019 
10:09:28 

Moim zdaniem albo powinien być tam park wodny czy coś w tym stylu albo jakiś park  

57 23.11.2019 
10:10:20 

handlowo-usługowe 

58 23.11.2019 
10:10:23 

Miasto nie powinno pozbawiać mieszkańców terenów zielonych w centrum miasta. Teren ten można zagospodarować na park.  Przez 
wiele lat to miejsce bylo zalesione. Nie potrzebne nam drugie Żory. Kino można stworzyć w innym miejscu. Miasto ma wiele innych 
możliwości. Np. Zrobić porządek z budynkami które w centrum miasta zagrażają bezpieczeństwu i przyciągają bezdomnych. ( teren za 
obecnym kinem). Lepiej uporządkować coś niż betonować i sprzedawać kolejne zielone tereny.  

59 23.11.2019 
10:10:29 

Centrum innowacyjneo rozwojowe, miejsce dla start upów, coś co ożywi to umierającego miasto.  

60 23.11.2019 
10:11:40 

To co proponuje inwestor jest dobrym pomysłem  

61 23.11.2019 
10:15:02 

Zieleń!!!! Dość sklepów i betonu. Niech Jastrzębie zachwyca. Pani prezydent już i tak pięknie zmienia nam miasto i w końcu jest gdzie 
wyjść. Więcej:) 

62 23.11.2019 
10:15:12 

Handlowo usługowe 

63 23.11.2019 
10:16:10 

Muejsce idpoczynku, park,   

64 23.11.2019 
10:17:30 

Ewidentnie w mieście brakuje rynku, miejsca spotkań, zielonego parku z prawdziwego zdarzenia gdzie można spotkać  sie z przyjaciółmi. 
Posiedzieć z dziećmi bez oderwania od reszty społeczeństwa. Tego brakuje ludziom w wieku 30+  bo to miasto umiera wieczorem.Piekny 
rynek otoczony oczywiście sklepikami i kawiarenkami ale nie kolejne wielkie sklepy. Takie to już mamy.  Fashion  Haus w sosnowcu w 
środku ma taki klimat.  Wszystko wygląda jak małe urocze sklepiki. Czymś takim otoczyć  rynek i inwestor tez swoje wyciagnie. Czyli rynek z 
parkiem w pierwszej zabudowie na okolo kawiarenki, restauracje, cukiernie oraz klimatyczne utrzymane w jednym stylu fasady sklepików. 
Całość utrzymać w klimacie niskiej zabudowy żeby wygladało jak prawdziwy rynek ewentualnie z mieszkankami nad sklepikami. 

65 23.11.2019 
10:17:42 

Kino, miszkania, sklepy, plac spotkań na koncerty, dni miasta itp 

66 23.11.2019 
10:18:27 

Kino typu "multikino" lub "Cinema city", strefa typu "trzy wzgorza" jak w Wodzisławiu lub "tropikalna wyspa" w Marklowicach restauracje, 
kawiarnie.  

67 23.11.2019 
10:18:51 

Nie niszczyć naturalnego terenu. Zostawić florę i faune. Wystarczą skromne ławeczki i ścieżki jak w parku w Pszczynie.  

68 23.11.2019 
10:19:14 

Moim zdaniem na tym terenie powinno powstać centrum handlowo-usługowe bądź jakaś forma rynku miejskiego, na którym odbywały by 
się różne imprezy zamiast parkingu przed Kinem Centrum. Najważniejszą jednak sprawą jest to co zrobić z drzewami, ponieważ wycięcie 
tak dużej przestrzeni zielonej będzie miało znaczny wpływ na środowisko. Podsumowując centrum handlowo-usługowe byłby świetnym 
zagospodarowaniem terenu i na pewno spodobałoby się Jastrzębianinom ale należy zastanowić się gdzie przenieść drzewa.  

69 23.11.2019 
10:20:19 

Aquapark 

70 23.11.2019 
10:20:32 

Widziałem projekt inwestora i uważam go za bardzo dobry. W tej ankiecie potrzymam swoje poparcie za budową centrum przy 
maksymalnym zachowaniu zieleni. 

71 23.11.2019 
10:21:14 

Zrobić park  

72 23.11.2019 
10:22:46 

Park ! 

73 23.11.2019 
10:22:57 

Strefa dla dzieci i młodzieży na okres całego roku. 
Sale zabaw, place, trampoliny itp. 
Dzieci i młodzież nie mają co robić w naszym mieście od jesieni do wiosny.  

74 23.11.2019 
10:23:07 

Powinna tam powstać galeria, restauracje, sklepy, mieszkania. Wstyd żeby w centrum miasta stała taka dżungla 

75 23.11.2019 
10:24:01 

Powinien tam powstać jakiś park. W centrum nie ma ani jednego miejsca, gdzie można by wybrać się na spacer. W lecie są upały i mało 
komu chce się iść aż do Zdroju. Poza tym brakuje nam drzew. Jeśli jeszcze te zostaną wycięte w całości, w centrum będzie można się 
usmażyć. Przyda się trochę roślinności, zwłaszcza, że wokół są ruchliwe ulice. 

76 23.11.2019 
10:25:10 

KINO BADŹ KFC 

77 23.11.2019 
10:25:19 

park wodny 

78 23.11.2019 
10:25:47 

Skoro taki czas nie jedynie robione nie ma parku jest to nie użytek.  Dlatego warto zainwestować w centrum handlowe usługowe.  Da może 
miejsca pracy,  miejsca spotkan będą  kawiarnie kino  

79 23.11.2019 
10:26:43 

Moim zdaniem w naszym mieście brakuje porządnego parku wodnego oraz kina, żeby nie jeździć do pobliskich miast powinny powstać 
właśnie te obiekty.  

80 23.11.2019 
10:30:55 

Brakuje rynku  

81 23.11.2019 
10:31:41 

Jestem za budową obiektów umożliwiających podnoszenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych, czyli kino, kluby. Zgadzam się z wizją 
budowy kilku bloków mieszkaniowych. Jednak postuluję wpisanie w projekt dużej ilości zieleni. 

82 23.11.2019 
10:33:43 

Moim zdaniem powinien tam powstać prak, jeżeli są jakieś zagrożone gatunki, bo jak narazie jedyne co tam jest to obozowiska 
bezdomnych. Nie jestem za tym by wycinać drzewa z terenów zielnoch, kino rozwinie dobrze może powstać tam gdzie teraz jest tylko 
potrzebuje sporej renowacji. Ale jeżeli mam wybierać wycinke tych drzew i postawienie galerii a zostawienie tego to już bym chyba była 
bardziej za wycinką, bo tamtędy to strach nawet przyjść jednym słowem powstały tam slamsy. Dziękuję  

83 23.11.2019 
10:34:49 

Centrum sportu, rekreacji, odpoczynku. Dobre kino, knajpki gdzie można usiasc w deszczowa pogodę, sklepy żeby nie trzeba było jeździć 
do Rybnika.  

84 23.11.2019 
10:35:04 

Stadion 
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85 23.11.2019 
10:35:09 

W tej strefie powinno być duże Centrum, czyli kompleks różnych sklepów, kino, różnego typu kawiarenki, a może również PALMIARNIA na 
dachu budynku, w której każdy schowa się na chwilę, by zaznać odprężenia i wyciszenia.  Brakuje takiego jednego ogromnego i 
konkretnego budynku, w którym można spędzić czas nie tylko w na wolny weekend, czy wieczór, ale przede wszystkim w deszczowy dzień. 
Miejsce spotkań młodzieży i starszych osób. 

86 23.11.2019 
10:36:03 

Teren handlowo - usługowy jak najbardziej spełni wizję na zagospodarowanie tego miejsca. Stworzy się nowe miejsce spotkań, w centrum 
tego terenu przydałby się plac z ławkami, kawiarnią/restauracjami aby można było wyjść z rodzina czy spotkać się z przyjaciółmi. 
Dodatkowo jeśli pojawi się w tym miejscu nowoczesne kino to myśle, że każdy mieszkaniec miasta będzie zadowolony. 

87 23.11.2019 
10:37:02 

Centrum handlowo-usługowe.  

88 23.11.2019 
10:38:45 

Park z ławeczkami, ścieżkami dla rowerów 

89 23.11.2019 
10:39:43 

Park, po środku piękna fontanna między drzewami, cały teren ogrodzony od zewnątrz w parku zobaczyć można różne gatunki drzew 
podpisane tablicami, funkcja edukacyjna dla dzieci, w parku można będzie odwiedzić kawiarnie, restauracje i inne obiekty rozrywki 
rodzinnej, w tym sklepy, całość ma jednak zostać zachowana w naturalnym, wyjątkowym stylu. Jastrzębie jest zielonym miastem, z takim 
jest kojarzone. Centrum zatem nie powinno być typowe, betonowe jak w przypadku innych miast. Powinno być unikatowe, zielone, 
przyjazne naturze. Park będzie łączył funkcje rynku z parkiem, unikając całkowitej degradacji lasu i dając mieszkańcom odpowiedź na ich 
zapotrzebowania.  

90 23.11.2019 
10:40:23 

Jestem za zrobieniem jakiejś galerii z nowymi sklepami jak np. Action, który już jest w Żorach, Rybniku czy Rydułtowach. Brakuje tu 
nowoczesnego kina, ale spoko dalej będziemy jeździć do Rybnika, a wkrótce do Żor. I nie ma tu porządnego parku rozrywki dla dzieci jak 
np. Guliwer w Katowicach. 

91 23.11.2019 
10:42:46 

Po co ta ankieta??! 
Jeżeli prezydentowa nie realizuje zwycięskich pomysłów z budżetu obywatelskiego..kolejna akcja typu "$mieci w centrum miasta" kolejna 
kompromitacja. 

92 23.11.2019 
10:43:15 

W Steffie centrum brakuje Lina z pwlni prospujacymi Konami oraz kawiarni cafe dla spotkań do mlodziezy brakuje sklepow 

93 23.11.2019 
10:43:35 

Proponuje deptak wzdłuż, którego mogą byc,sklepy,kawiarnie itp nad nimi może mieszkania miejsce na imprezy plenerowe a na końcu  
ładny park,z fontannami itp.Mnostwo zieleni ..Jest ogromny brak lokali więc restauratorz będą mieli pole do popisu,a i mieszkancy będą 
mieli gdzie wyjsc i posiedziec w letnich ogrodkach kawiarnianych 

94 23.11.2019 
10:44:38 

Duże kino i to w zupełności wystarczy 

95 23.11.2019 
10:45:09 

zostawcie las w spokoju 

96 23.11.2019 
10:45:43 

Park wodny  

97 23.11.2019 
10:46:42 

Jakaś galeria handlowa z kinem itp  

98 23.11.2019 
10:48:22 

Posprzątać  
Zrobić kilka alejek  
Postawić budkę z lodami  
A i ławeczki 
Wszystko 

99 23.11.2019 
10:49:55 

Witam. Uważam, że biorąc pod uwagę liczbę ludności w naszym mieście moim zdaniem liczba centrum handlowych jest zupełnie 
wystarczająca. Można spróbować odebrać ten teren dla miasta i zamiast płacić miliony na zbudowanie następnej galerii liczyć się ze spłatą 
odszkodowania i zapewne sporo mniejszym kosztem zagospodarować ten teren zielenią parkową.Ludzie chcą się odprężyć ,zrelaksować po 
pracy , a mię tylko robić zakupy. Proszę porównać jeszcze liczbę parków do liczby centrum handlowych w naszym mieście. Pozdrawiam.  

100 23.11.2019 
10:51:34 

Jak dla mnie można zastosować się do planu jako został ostatnio przedstawiony. Czyli kino park centrum handlowe i nowe osiedle 
mieszkaniowe. Prawda taka że nie ma u nas prawie żadnych inwestycji deweloperskich, z chcecia bym takie mieszkanie kupił. Obecnie 
większość dostępnych nieruchomości jest stara brak świeżości. Płacz starszych osób o park jest bezsensowny ponieważ większość i tak nie 
korzysta z parku w Zdroju mimio że mają komunikację za darmo. Krzyki ekologów są uwarunkowane politycznie większość tych zwierząt i 
roślin to pewnie minimalny % całej flory i fauny, który bez trudu bedzi można przenieść do Łysej kempy. Jeśli ekolodzy dalej będą się burzyć 
nałożyć na nich karę jaka miasto będzie musiało zapłacić inwestorowi.  

101 23.11.2019 
10:52:01 

Moim zdaniem powinna być równowaga miasto powinno dbać o przyszłość gospodarczą i środowisko dlatego jestem za połączeniem tych 
dwóch ważnych dla mieszkańców tematów zawsze byliśmy miastem górniczym i zielonym zarazem i mam nadziej że miasto to utrzyma 

102 23.11.2019 
10:54:45 

Ja osobiście chciałabym taki super z prawdziwego zdarzenia Aqua Park tylko nie  wiem czy może nie  za blisko centrum  

103 23.11.2019 
10:55:05 

Centrum z duza ilością kawiarni z zachowana struktura zieleni 

104 23.11.2019 
10:57:53 

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu w jastrzębiu brakuje kina z prawdziwego zdarzenia  

105 23.11.2019 
10:57:53 

Moim zdaniem strefa powinna być zagospodarowana pod młode osoby , brakuje miejsc rekreacyjnych dla takich ludzi , którzy coraz 
bardziej i częściej uciekają do większych miast , gdzie mogą spędzić wspólnie czas w kinie , galerii , basenie itd. Dlatego myśle , ze 
wybudowanie duzej galerii , gdzie będą się znajdować wyżej wymienione rzeczy na przykład, będą najlepszym rozwiązaniem. Niech miasto 
pójdzie w końcu w kierunku dla młodych osób , a nie tylko dla starszych , które powoli wymierają.  

106 23.11.2019 
10:59:09 

Uważam że ciekawa propozycją mógłby być aquapark na wzór tego w Tychach lub aquadronu. Świetne miejsce dla całej rodziny, sauna, 
część gastronomiczna itp. wokół strefa do spacerowania, boisko które zima moglobybyc lodowiskiem zima. Mieszkańcy Jastrzębia jeżdżą 
na baseny do innych miast może my przyciągniemy sąsiadów do nas 

107 23.11.2019 
10:59:35 

Centrum Handlowe, które na swoim terenie zawierałoby liczne "strefy zielone" to bardzo dobry pomysł, ten teren idealnie nadaje się pod 
tego typu inwestycje jedyny problem jaki jest stworzony to czas realizacji projektu i wycięcie tych drzew, dlatego też można zrobić akcję 
sadzenia drzew aby uspokoić ludzi i zapewnić nowego tlenu. 

108 23.11.2019 
11:02:29 

Powinien być zrobiony tam park z ławkami  bez zbędnych kawiarni i sklepów.  

109 23.11.2019 
11:03:33 

aquapark, pożądane na czasie kino z pocornem, strefa centrum jakieś fontanny małe kawiarenki  
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110 23.11.2019 
11:03:41 

Aquapark 

111 23.11.2019 
11:05:11 

Ciekawy park, fontanna, budki z lodami hottogami, plac zabaw, park linowy, kawałek trasy MTB 

112 23.11.2019 
11:05:35 

Obok MCdonlad niech powistnie KFC  

113 23.11.2019 
11:08:34 

Jastrzębianie jeżdżą do pobliskich miast, żeby spędzić czas z dziećmi na świeżym powietrzu. Kolejna galeria to chyba niezbyt trafiony 
pomysł. Zależało by  mi na tym żeby to był jakiś park rozrywki gdzie zarówno małe jak i starsze  dzieci, będą miały co robić. Proponuję coś 
w stylu "trzy wzgórza " z Wodzisławia. Do tego kawiarenka, jakieś lody, kawa.  

114 23.11.2019 
11:10:30 

Park i żadnych budynków.  

115 23.11.2019 
11:14:14 

Miasto powinni podjąć próbę odzyskania terenów i zrobić na tym terenie park lub teren zielony. 

116 23.11.2019 
11:15:02 

Miejsce ze strefa spa, Sauny rożnego rodzaju , wody termalne , baseny  

117 23.11.2019 
11:17:13 

Zieleń parkowa 

118 23.11.2019 
11:18:35 

Tam powinien znajdować się tak zwany rynek miasta który by miał bardzo duży potencjał jeśli zostanie dobrze zagospodarowany  

119 23.11.2019 
11:20:18 

Uważam że powinien powstać park z miejscem do zabawy dla dzieci coś podobnego jak w parku  w wodzislawiu śląskim "trzy wzgórza" jak 
dla mnie to w mieście jest mało miejsc gdzie mogłabym wyjść z dzieckiem fajnie by było aby powstał park z prawdziwego zdarzenia gdzie 
będę mogła wyjść nie tylko latem ale i wiosna i jesienią i zimą. Mieszkam na górnym i wszędzie muszę dojechać do parku daleko więc 
samochodem do own też daleko więc fajnie jeśli w centrum coś takiego by powstało.po za tym szkoda aby tak duży teren był zaniedbany 
mamy już galerie supermarkety i małe sklepy handlowe po co nam kolejne? W Zdroju jest coraz więcej sklepów zamykanych więc po co 
nam kolejne puste obiekty handlowe? 

120 23.11.2019 
11:21:50 

Miasto, liczące niespełna 90tys mieszkańców nie potrzebuje kolejnej, trzeciej galerii handlowej. Dobrym pomysłem jest stworzenie Parku. 
Duża popularność OWN-u po modernizacji pokazuje, że mieszkańcy Jastrzębia potrzebują właśnie więcej zieleni, nie więcej sklepów. 

121 23.11.2019 
11:25:31 

W tym miejscu powinno powstać coś co będzie służyć mieszkańcom. Teren zielony owszem ale w uporządkowanym charakterze. Może 
kino lub basen wraz ze strefą zieloną. Kolejna galeria nie jest potrzebna. 

122 23.11.2019 
11:25:37 

Podoba mi się myśl zrobienia z tej strefy jakichś ścieżek zdrowia - przekształcenie tego lasu w jakiś park duży. Nie trzeba by było wtedy 
niszczyć tej przyrody a zostało by to świetnie zagospodarowane 

123 23.11.2019 
11:30:09 

Pytam po co i komu potrzebna nasza opinia wszystko już jest ustalone i było pokazane na spotkaniach mieszkańcy chcą strefy relaksu i 
wypoczynku a powstaje blokowisko 

124 23.11.2019 
11:31:20 

Mógłby tam powstać rynek, świetne miejsce spotkań dla młodych ludzi, którego brakuje w Jastrzębiu, dlatego teraz kręcą się w melinach 
itp.  

125 23.11.2019 
11:32:00 

Jestem mieszkanką od 40 lat i chciałabym aby moje dzieci  chciały tu zostać. W centrum Jastrzębia-Zdroju  nie ma miejsca w którym 
możnaby było się spotkać na kawie, coś zjeść lub posłuchać koncertu. Wszystko jest porozrzucane po całym lub na obrzeżach Jastrzębia. 
Gdzie ci młodzi ludzie mają  się spotykać. W galeriach handlowych? To nie są czasy gdzie my młodzi spotykalismy się pod blokiem czy w 
lesie. Dajmy im coś od siebie.  

126 23.11.2019 
11:32:55 

Zostawić ten piękny lasek. Kiedyś był cudowny. A teraz jest tam nic... mało drzew. .. Zostawić to i koniec. Betonowy las chcecie zrobić gdzie 
drzewa są nam potrzebne dla lepszego powietrza. Wiadukt byście zrobili w końcu. Strach tamtędy jeździć A jest to jedna z najlepszych 
dróg....zamiast pomyśleć o rzeczach które trzeba naprawić to niszczyciel naturę by zrobić jakąś g*** galerie....  

127 23.11.2019 
11:32:55 

Uważam, że należy utrzymać aktualny plan miejscowy z przeznaczeniem terenu na działalność usługowo-handlową. Zbudowanie parku 
byłoby marnotrawstwem tak dużego i cennego terenu w centrum miasta, nie wspominając o istnieniu już dużych przestrzeni zielonych 
ulokowanych w równie dogodnych punktach Jastrzębia. Duże centrum handlowo-usługowe przyciągnęłoby do miasta klientelę z 
okolicznych miejscowości, a niewykluczone, że również z Czech. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju swoje sprawunki zmuszeni są załatwiać w 
Rybniku, a coraz częściej, w sporo mniejszych, Żorach czy Wodzisławiu Śląskim. To wstyd dla miasta i kompromitacja władzy, na którą sam 
oddałem dwukrotnie głos. Apeluję o rozsądek i niepodejmowanie kroków idących w stronę niepotrzebnego przejęcia terenu przez miasto. 
Więcej na tym stracimy.  

128 23.11.2019 
11:34:18 

park z siłowniami, wybiegiem dla psów, kawiarnią, placami zabaw, ścieżkami rowerowymi itp. 

129 23.11.2019 
11:35:26 

Wydaję mi się że park to była by najlepsza opcja 

130 23.11.2019 
11:36:02 

Rynek z fontanna 

131 23.11.2019 
11:36:45 

Aqua park. Prawdziwe kino 

132 23.11.2019 
11:37:03 

Przecież prywatny inwestor wybuduje to, co może w ramach zagospodarowania przestrzennego, po co więc te konsultacje? "Należy 
zaznaczyć, że jest to teren należący do prywatnego właściciela. Obowiązujący obecnie plan miejscowy – opracowany na podstawie 
obowiązującego studium, pozwala zagospodarować ten teren obiektami handlowo-usługowymi."  

133 23.11.2019 
11:37:05 

Miejsce gdzie można pójść posiedzieć zjeść coś dobrego - mały rynek! 
Lub galeria prawdziwego zdarzenia z kinem siłownia fajnymi sklepami i w ookol terenem zielonym z ławeczka i i fontannami do 
spacerowania 

134 23.11.2019 
11:38:24 

Myślę że bez względu na to co powstanie w tym miejscu to miejsce wymaga zagospodarowania, gdyż obecnie straszy. Jeśli mam wybierać 
wybrałabym park ale jeśli centrum handlowe było by gęsto obsadzone zielenią jest to również jakieś wyjście  

135 23.11.2019 
11:38:28 

Niech inwestor robi to na co ma ochotę, byle nie był to następny park jak own 

136 23.11.2019 
11:38:48 

Spokojnie w tym miejscu można wyznaczyć część zieleni i część handlowo-usługową. Jeśli będziemy wiecznie wycinać wszystkie drzewa 
zginiemy w smogu.. 

137 23.11.2019 
11:42:52 

Nowoczesne centrum handlowo-usługowe...jednak przy tym fontanna dużo zieleni,ławeczki. 

138 23.11.2019 
11:43:23 

Uwazam, ze nalezy pozostac przy wersji handlowo-uslugowej i nie narazac miasta na koszty a po drugie jakies nowoczesne centrum jest w 
naszym miescie bardzo potrzebne 
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139 23.11.2019 
11:44:40 

Super sprawą byłby rynek 

140 23.11.2019 
11:45:43 

A już to należy do miasta  

141 23.11.2019 
11:46:07 

Jastrzębie uchodzi za jedno z najbardziej "zielonych" miast w regionie dzięki obecności przestrzeni pokrytych przez szeroko rozumianą 
"zieleń", co poprawia wizerunek miasta, szczególnie, że jest to miasto typowo górnicze. Dlatego też uważam, że znaczna część terenu 
"strefy centrum" powinna zostać zachowana w obecnym stanie lub też powinna zostać zagospodarowana poprzez stworzenie terenu 
parkowego - obecność ławek, chodników, być może przestrzeni do aktywnego wypoczynku oraz miejsca dla działalności 
gastronomicznej(kawiarnia, lodziarnia, cukiernia). W Jastrzębiu obecność kolejnej galerii handlowej wprowadzi kolejne "puste" miejsca 
pracy, ponieważ obecność kolejnych punktów tych samych marek pogorszy sytuację już istniejących. W przypadku galerii w Jastrzębiu 
dominuje ilość, a nie jakość.  

142 23.11.2019 
11:46:15 

Galeria handlowa z nowoczesnym kinem. 

143 23.11.2019 
11:46:54 

Kolejne centrum handlowe to porażka. To jest duży teren. Park alejki. Kawiarnię. Gastronomia. Plac zabaw.  

144 23.11.2019 
11:47:26 

A może tak dokończyć projekt rynku w Zdroju  

145 23.11.2019 
11:49:15 

Całoroczne centrum rozrywki dla mieszkańców. Aqua park, kino z prawdziwego zdarzenia i park gdzie można spędzić czas z całą rodziną.  

146 23.11.2019 
11:52:44 

Moim zdaniem należy postawić na rozwój miasta. Mam na myśli różnego rodzaju usługi. Mamy XXI wiek, świat prze na przód, era 
przemysłowa minęła (aczkolwiek jest ważną częścią gospodarki). Dajmy możliwość wyboru zawodu ludziom młodym w innych sektorach 
niż w przeważającej większości w górnictwie. Niech wiedzą że mogą spełniać się zawodowo na innej płaszczyźnie nie wyjeżdżając za 
chlebem z rodzinnego miasta. Mówię to z własnego doświadczenia i obserwacji rynku pracy. Ścisłe centra miast na wymiar XXI wieku 
właśnie są tak rozplanowane. Przykładem takiego skoku jest chociażby miasto Łódź. Wykorzystajmy nasz potencjał i lokalny patriotyzm by 
móc wspólnie rozwijać miasto i pracować na jego rzecz.  

147 23.11.2019 
11:53:05 

Nowoczesne kino. Kompleks gastronomiczny. Kawiarnie, restauracje itp. Miejsce spotkań. Galeria handlowa z prawdziwego zdarzenia. Plac 
zabaw dla dzieci (całoroczny). 

148 23.11.2019 
11:53:20 

więcej sklepów z odzieżą  

149 23.11.2019 
11:53:44 

Miasto powinno przejąć teren. Powinno tam powstac porządne centrum kultury z parkingiem podziemnym,takie jak np. w Pawłowicach.  

150 23.11.2019 
11:55:11 

Tu powinna być strefa aqwapark z prawdziwego zdarzenia i nowe kino oraz centrum rozrywki  a nie nowe galerie.  

151 23.11.2019 
11:57:19 

Na pewno nie zgadzam się z opinią, że należy za wielkie pieniądze odzyskać teren od właściciela. Wizja centrum handlowo usługowego 
wraz z częścią mieszkalną mi odpowiada.  
Jastrzębie jest dość zazielonionym miastem- kolejny park nie jest potrzebny. Potrzebne są za to miejsca gdzie można spędzić popołudnie 
czy wieczór ze znajomymi, a najlepiej jakby to było takie miejsce do którego będą przyjeżdżać sąsiedzi z okolicznych miejscowości, 
powiedzmy coś na kształt Mariackiej w Katowicach. Jestem 26-latnią Jastrzębianką, która musi dojeżdżać do pracy do Katowic, mój mąż tez 
nie pracuje w Jastrzebiu. Mimo to wierzę, że jastrzębie kiedyś się rozwinie i ludzie z wyższym wykształceniem będą mogli tu pracować 
zgodnie ze swoim wykształceniem i doświadczeniem, dlatego postanowiliśmy kupić tu mieszkanie. 

152 23.11.2019 
12:00:11 

Kapitalny projekt zagospodarowania.  Kino, obiekty użytkowe, mieszkalne, z zachowaniem czesciowego drzewostanu.  Przestańmy z tymi 
płucami, wszak spora część miasta jest tzw zielona   sporo jest także ławek i alejek, park Zdrojowy, las w rejonach BzIan, OWN... Na tę 
chwilę ten rejon to wstyd dla miasta, miejsce niedostępne,ohydne.  Przypominam, że Jastrzębie to nie wyłącznie starsi mieszkańcy. Zróbmy 
coś i dla młodych.  Miasto powinno się rozwijać zarówno wizualnie, to nie skansen.  Do pracy rodacy.  

153 23.11.2019 
12:01:59 

Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Najważniejsze aby ta strefa nie była komercyjna. Najlepiej teren zielony z 
osobnymi ścieżkami dla pieszych/biegaczy oraz rowerzystów, z ławeczkami, zadbanym stawem z niewielką fontanną, z monitoringiem 
miejskim oraz kładkami nad ulicą rozdzielającą strefy zielone. Dziękuję 

154 23.11.2019 
12:02:43 

centrum handlowe, apartamenty, kina. 

155 23.11.2019 
12:03:55 

centrum handlowe, kina, apartamenty,basen 

156 23.11.2019 
12:03:59 

Strefa hanlowo-usługowa, nowe mieszkania, nowe miejsca pracy, biurowiec który przyciągnąłby inwestorów do założenia fili swoich firm w 
Jastrzebiu.  
Park, wybieg dla psów czy inne tego typu rzeczy są wizją emerytów, którzy nie długo wymrą... takie zagospodarowanie terenu wykurzy 
resztę młodych ludzi (nie związanych z górnictwem) a za kilkadziesiąt lat miasto będzie miało połowę mieszkańców- zwolennicy zieleni 
umrą zwolennicy rozwoju miasta który nie następuje wyjadą.  

157 23.11.2019 
12:04:41 

W naszym mieście powinno się znajdować więcej terenów pod handel i usługi myśle że wybudowanie centrum to dobry pomysł bo to 
wytworzy wiele miejsc pracy co z pewnością przyczyni się do przyjazdu do jastrzębia wiele młodych osób a to one są przyszłością naszego 
miasta a parków mamy wiele i myśle że to nie przyciągnie ludzi spoza miasta i przyniesie ogromne straty. licze na rozsądne i przemyślane 
podjęcie decyzji czy chcemy aby nasze miasto było rozwijające się czy umierające 

158 23.11.2019 
12:04:46 

Centrum handlowo usługowe z np Cinema City, wieloma kawiarniami do spotkań, sklepami których nie ma w Jastrzebiu 

159 23.11.2019 
12:05:05 

Jestem za 

160 23.11.2019 
12:07:06 

Na pewno nie płacenie kolosalnych pieniędzy obecnemu właścicielowi !! 
Skąd miasto weźmie na to pieniądze, biorąc pod uwagę zmniejszające się wpływy z danin publicznych (PIT) ?!?! 

161 23.11.2019 
12:08:58 

To powinno być miejce spotkań, coś w stylu rynku, jak na"starym mieście w Krakowie". Wiem że ochrona przyrody jest ważna, ale 
jastrzębianie potrzebują takiego miejsca. Jestem za zabudowa tego miejsca a nie parku. 

162 23.11.2019 
12:09:33 

Dzień dobry .. 
 
Kino . I jakieś mieszkanie bo brakuje w jastrzebiu 

163 23.11.2019 
12:13:34 

Handlowo-usługowe, moze cos w stylu galeriii handlowej otwartej, połączonej z miejscem do pospacerowania i zjedzenia czegoś dobrego, 
coś w stylu rynku- tego nam brakuje najbardziej 
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164 23.11.2019 
12:19:33 

Park, nowe mieszkania, dużo nowych mieszkań. Nowe sklepy nie są potrzebne, a miasto mogło by powołać Spółkę i być współwłaścicielem 
a tym samym mieć stały dochód do budżetu z czynszu. 

165 23.11.2019 
12:20:11 

mamy dwie spore galerie, więc 1/4 terenu na handel usługi od strony galerii, pozostała część tereny zielone, coś jak park w Gliwicach, który  
jest centrum miasta. W niedziele jest pełny. Mamy co prawda OWN, ale brak dojazdu/parkingu zniechęca, z małymi dziećmi nie dam rady 
tam zajść na piechotę z Krakowskiej 

166 23.11.2019 
12:28:42 

Wolałabym by w Jastrzębiu powstał Aqua park tak i z prawdziwego zdarzenia a nie kolejna galeria 

167 23.11.2019 
12:32:10 

Centrum handlowo- usługowe 

168 23.11.2019 
12:33:43 

Strefa handlowo-restauracyjne, jak najbardziej ale w otoczeniu pięknego parku i miejsca do wypoczynku z rodziną. Może jakiś basen. Kino 
czy kręgle to zawsze modna rozrywka. Szkoła jogi, biblioteka. Myślę że tego typu miejsc brakuje w naszym mieście.  

169 23.11.2019 
12:37:46 

Miasto powinno przejąć teren, nie powinno powstawać żadne nowe centrum handlowe, tylko teren zielony, w formie np. parku, w którym 
będzie można spędzić czas wśród natury. Centrum miasta powinno być bardziej zielone, zalanie betonem tej przestrzeni jest niezgodne z 
postulatami ochrony środowiska, które powinny być realizowane w Jastrzębiu.  

170 23.11.2019 
12:39:50 

Wiem że dużo ale chciałabym tam park 
Basen 
Kino 

171 23.11.2019 
12:41:52 

W strefie centrum marzy mi sie porzadny obiekt z kompleksem kinowym np. Cinena City, duza sala zabaw dla dzieci np. Fikołki oraz 
restauracje z szybkim domowym jedzeniem. Przed obiektem alejki, plac zabaw a w lecie budka z lodami. 

172 23.11.2019 
12:43:54 

Tyle lat tam juz jest zielono ze przez nastepne tyle tez moze. Jest robione cos na sile i nie wyjdzie. Kazda proba podjecia takiego dziala byla 
plusem badz minusem. W tej chwili bardziej potrzeba zrobic most na glownej aleji niz zagospodarowac strefe centrum.  

173 23.11.2019 
12:45:16 

Myślę, że powinno się pozwolić realizować zamierzenia inwestora. Nie tylko dlatego, że w mieście jest sporo zieleni parkowej i mieszkańcy 
którzy bojkotują pomysł budowy centrum z pewnością nie są jej regularnymi odbiorcami (zwykle own czy park zdrojowy świeci pustkami, 
czas tam spędza głównie młodzież, która nie zajmuje stanowiska w w/w kwestii) ale przede wszystkim dlatego, że wiemy jaki jest problem 
zainteresować inwestorów terenami w mieście. Branża budowlana i inwestycyjna to jest hermetyczne grono, i opinia która pójdzie „w 
Polskę” o tym, że miasto nie ułatwia inwestowania, np. Zmieniając plan zagospodarowania, nie zachęci innych inwestorów to realizacji 
zadań na terenie Jastrzębia, a wiemy wszyscy, że nasza lokalna gospodarka nie może opierać się jedynie na górnictwie.  

174 23.11.2019 
12:45:59 

Rynek i park  

175 23.11.2019 
12:51:16 

handlowo-usługowe i kogo się niezapytam to każdy tak twierdzi ale nie każdy się angażuje żeby napisać otym czy chodzić na spotkania, 
pozatym własność prywatna to święta rzecz i będzie kino więc jastrzebie niemusialo by dalej płacić 60 tys zł miesięcznie za "nasze kino" 
które jest tak słabe że każdy czeka na otwarcie kina Helios w Zorach już niebawem.  

176 23.11.2019 
12:53:28 

W strefie Centrum powinno znaleźć się centrum usługowo-handlowe. Miejsce, gdzie będzie można zobaczyć dobry film, dobrze zjeść, 
spędzić miło czas 

177 23.11.2019 
12:53:41 

W strefie Centrum powinno znaleźć się centrum usługowo-handlowe. Miejsce, gdzie będzie można zobaczyć dobry film, dobrze zjeść, 
spędzić miło czas 

178 23.11.2019 
13:07:22 

Mile widziany Park Rodzinny podobny do Trzech Wzgórz w Wodzisławiu. 

179 23.11.2019 
13:07:36 

Jak najbardziej centrum- usługowo handlowe żeby było takie z prawdziwego zdarzenia. Skoro jest to teren prywatny i ktoś chce 
zainwestować to nie utrudniajmy mu tego. Narazie od lat teren według mnie straszy. Tylko bezdomni gdzieś tam na winko i piwko chodzą i 
toaletę publiczną sobie zrobili.  

180 23.11.2019 
13:15:45 

Ścieżka dydaktyczna i miejsca wypoczynku z kawiarenkami. Gdzies, gdzie można usiąść zdala od budynków i odpocząć  

181 23.11.2019 
13:16:05 

Baseny Itd 

182 23.11.2019 
13:16:12 

Przede wszystkim dajcie możliwość inwestorowi wejść na teren i zacząć działać. Plany już były wiele razy tylko zawsze nie dochodziły do 
skutku bo było jakieś "ale". To jest centrum miasta, więc niech zostanie tak zagospodarowane. Ludzie w tym momencie uciekają do miast 
typu Rybnik, Katowice żeby tam spędzić weekend i wydać pieniądze. Wszystko zostaje w innych miastach, nic u nas.  

183 23.11.2019 
13:17:22 

Handlowo usługowe!  

184 23.11.2019 
13:22:56 

Centrum handlowe z prawdziwego zdarzenia, z kinem, oraz miejscem rozrywki dla młodzieży starszej, by nie uciekała poza miasto w 
weekend. 

185 23.11.2019 
13:25:33 

Strefę centrum należałoby zagospodarować na tereny rekreacyjne. Powinny znaleźć się tam alejki do spacerowania, place zabaw, miejsca 
do odpoczynku, być może kawiarenka, czy siłownia pod chmurką. W strefie centrum brakuje miejsc do spacerowania, wszędzie jeżdżą 
samochody, przez ścisłe centrum przebiega droga dwupasmowa.  

186 23.11.2019 
13:26:40 

Zajmijcie się tym co zaczęliście, a nie skończyliście jak np. wiadukt.  

187 23.11.2019 
13:29:45 

Moim zdaniem powinno zbudować ogromne centrum handlowe wielkości galeri katowickiej z kinem z prawdziwego zdarzenia  

188 23.11.2019 
13:31:31 

Kino z prawdziwego zdarzenia, jeszcze jeden park, w którym można by posiedzieć w wolnym czasie. 

189 23.11.2019 
13:31:59 

Potrzebujemy w centrum miasta czystego powietrza i zielonej strefy rekreacyjno-wypoczynkowo - parkowej, miejsca spotkań Jastrzębian. 
Kolejny kompleks handlowy i kolejne blokowisko może powstać gdzie indziej, a nie na terenie,  który pełni ważną funkcję w ekosystemie 
miasta. Inwestor, publicznie na konsultacjach, w środę 6 listopada 2019 w obecności p. Prezydent, wielu radnych i mieszkańców miasta, na 
pytanie jaką mamy gwarancję że rzeczywiście pozostanie na tym terenie 5 tys. drzew (jak to pokazywał w swoich materiałach) powiedział 
wyraźnie, że nie daje żadnych gwarancji! Dlatego miasto powinno odzyskać całość lub część swojego centrum,  w kwartale ul.: 
Warszawskiej, Północnej, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków i przeznaczyć go na zieloną strefę rekreacji i wypoczynku. 

190 23.11.2019 
13:35:35 

Uważam że tam powinny być atrakcje dla najmłodszych dzieci. Żeby mogli spędzać czas z rodzicami i rodzeństwem razem i w fajnej 
atmosferze.  

191 23.11.2019 
13:43:00 

Strefa centrum powinna pozostac przede wszystkim i ponad wszystko jako strefa zielona!!  Stworzyc rynek park fontanny trasy sportowe 
park linowy strefa komfortu i relaxu taki mini central park. Zadnych sklepów wielopowierzchniowych .Przestrzen zielona wolna od zgielku 
miasta. Powinna to byc oaza spokoju i wypoczynku 
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192 23.11.2019 
13:44:42 

Handel i usługi pomiędzy ul. Północną i Pszczyńską 
 
Na południe od Północnej: rozrywka rodzinna (nowoczesne place zabaw, sport), miejsce koncertowe, park, gastronomia  

193 23.11.2019 
13:45:34 

Kino, park, siłownia, basen, restauracje i kafejki, mieszkania, kręgielnia, sklepy odzieżowe,  

194 23.11.2019 
13:47:12 

Widziałabym tam park. Siłownia, pluskadełka dla dzieci. Jak miło by było usiąść na ławce wśrod drzew. 

195 23.11.2019 
13:48:06 

Centrum rozrywki, kino, miejsce do spotkania w godzinach wieczornych dla osób w pełnoletnich, miejsce na otwartej przestrzeni dla 
relaksu 

196 23.11.2019 
13:48:26 

galeria wkomponowana w park i amfiteatr z prawdziwego zdarzenia, porządne place zabaw i oczko wodne z rowerkami. 

197 23.11.2019 
13:49:15 

Jak najszybciej należy wydać inwestorowi pozwolenie na budowę  

198 23.11.2019 
13:51:57 

Cinema city, pizza hut  

199 23.11.2019 
13:56:12 

Kino typu multikino, cinemacity z fajna dużo galeria handlową  

200 23.11.2019 
13:57:02 

Kino dodatkowo galeria handlowa 

201 23.11.2019 
13:57:10 

Strefa zielona only! 

202 23.11.2019 
13:59:24 

Uważam, że w naszym mieście potrzebujemy kina (typu Multikino czy Cinema City)- wyjazdy do innych miast w tym celu nie byłyby tak 
częste. Prócz kina dobrym pomysłem byłoby stworzenie tam „deptaka”, wzbogacenie zieleni wokół, postawienie ławek, fontanny itp.- 
miejsca przyjemnego do spędzania czasu z rodziną czy znajomymi. Wokół mogłyby powstać nowe miejsca pracy (przykładowo kawiarnia, 
restauracja, cukiernia/ lodziarnia, pijalnia herbaty czy czekolady) :) 

203 23.11.2019 
13:59:38 

Moim zdaniem powinien powstać tam park, w którym będzie można spacerować 

204 23.11.2019 
14:00:12 

W mojej opinii najlepszą opcją będzie rynek,kino ponieważ ja sam jeżdżę do innych miast pospacerować po rynku, do kina np Rybnik. 
Myślę że miasto wiele by na tym zyskało jak i my mieszkańcy 

205 23.11.2019 
14:08:40 

Stadion dla GKS 

206 23.11.2019 
14:13:09 

Porządne kino i miejsce gdzie można pójść z rodziną na przyszłą kawę i spokojnie posiedzieć .  

207 23.11.2019 
14:16:06 

W mieście brakuje ryneczku z knajpkami, fontanną, ławeczkami gdzie można wieczorem miło spędzić czas... 

208 23.11.2019 
14:24:20 

kiedy most zrobicie?na grodzkiej co chwila wypadek...tym się zajmijcie nie bzdurami,złodzieje 

209 23.11.2019 
14:30:12 

W epoce smogu, betonozy, grodzonych placow zabaw i wypierania z miast stref zielonych na rzecz zabudowywania kazdego wolnego 
kawalka terenu, coraz wyzszych temperatur, gdzie kazdy kawalek cienia staje się na wage złota, uwazam, ze tak ogromna ilosc drzew w 
centrum miasta, to bezcenny skarb, ktorego zazdroscic nam beda wszyscy ci, ktorzy przyrode ze swoich stref centrum bezpowrotnie 
wyeliminowali. Powinny powstac sciezki edukacyjne, lawki, moze jakas mala kawiarenka. Przy jak najmniejszej ingerencji w teren, 
szczegolnie w najstarsza aleje.  

210 23.11.2019 
14:31:00 

Kino, kawiarnia, restauracja. Wszystko w jednym budynku. Czynne 7 dni w tygodniu. 

211 23.11.2019 
14:31:03 

Aquapark z prawdziwego zdarzenia. Z mnóstwem zjeżdżalni, jacuzzi, sauna coś podobnego do Tropical Island pod Berlinem. Pozdrawiam 
serdecznie 

212 23.11.2019 
14:33:10 

Koniecznie kino oraz miejsce z kawiarniami oraz innymi lokalami gastronomicznymi gdzie młodzież będzie mogła się spotykać plus park z 
miejscem odpoczynku dla rodzin z dziećmi  

213 23.11.2019 
14:34:33 

Proponuje zrobić konkurs na nowoczesny rynek żeby to było miejsce o którym będzie głośno w regionie i które swoją oryginalności 
przyciągnie mieszkańców z innych miast  

214 23.11.2019 
14:35:48 

W jastrzebiu brakuje rynku, aquaparki oraz kina Ii tego nam potrzeba  

215 23.11.2019 
14:36:55 

Jak dla mnie powinien tam być park z małą gastronomią. 

216 23.11.2019 
14:38:42 

Rozwinąć strefę ekonomiczną, galerie,centrum rozrywki, czysto usługowe rzeczy, do tego powinno służyć centrum miasta. Nie słuchać tych 
pseudo-ekologów myślących że zostawiając 1000 drzewek coś zmienią, zająć się przyczyną problemów czyli nieruchomościami które 
wywołują smog. Drzewa zawsze można zasadzić gdzieś dalej od centrum w terenach nie użytkowych, ale nieporozumieniem jest 
sprzeczanie się z inwestorem w tej kwestii, to jest jego teren i to on powinien decydować co na nim powstanie, tak przynajmniej powinno 
to działać w wolnym kraju, którym "niby" jesteśmy. Centrum powinno oferować jak najwięcej usług. Pozdrawiam, może za 10 lat coś z tego 
będzie. 

217 23.11.2019 
14:42:38 

Handlowo- usługowe kino z prawdziwego zdarzenia oraz prawdziwa galeria handlowa a nie miniatura jaka mamy obecnie!!! 

218 23.11.2019 
14:43:39 

Aqua-park oraz kino 

219 23.11.2019 
14:45:42 

Wielkość terenu jak i jego lokalizacja jest idealna do stworzenia namiastki rynku którego w naszym mieście w ogóle nie ma. Młodzi ludzie 
potrzebują rozrywki i miejsc pracy w Jastrzębiu Zdroju , naszym rodzinnym mieście a nie uciekanie po okolicznych miastach w celu 
pojechania do kina , do aquaparku czy na koncerty lub zakupy 

220 23.11.2019 
14:46:35 

skate park 

221 23.11.2019 
14:46:51 

 
Napewno na części tego terenu powinien być park zieleni fajnie zagospodarowany . 
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222 23.11.2019 
14:57:25 

Uważam, że ze względu na lokalizację (ścisłe centrum miasta) chyba największe skupisko ludności miasta, dworzec główny itd najlepszym 
pomysłem będzie stworzenie a la „ryneku” placu centralnego z budynkami handlowo-usługowymi może i mieszkalnymi. Mieszkańcy 
domagają się już od długiego czasu takiego miejsca to byłby strzał w dziesiątke :) 

223 23.11.2019 
14:58:10 

Park w Centrum.  Czemu by nie. Przecież drzewa już są. I skorzystają wszyscy . I kasa niewielka pójdzie  

224 23.11.2019 
14:59:58 

Inwestor powinien wybudować galerię handlową, z kinmami, salą koncertową na 1500 miejsc, z wieloma punktami gastronomicznymi, 
centrum sportowym zachować zielone tereny rekreacyjne wraz z starodrzewem, kilka budynków mieszkalnych. wejściem do strefy 
powinno być tak zorganizowanej aby tworzyło strefę społeczną, spotkań, parkingi podziemne. 

225 23.11.2019 
15:03:56 

Park lub miejsce dające pracę. W Jastrzębiu nie ma nic poza górnictwem i galeriami. 

226 23.11.2019 
15:13:21 

Park 

227 23.11.2019 
15:13:48 

Witam, jestem za stworzeniem galerii handlowej z kinem. Niestety aktualne galerie dają niewiele możliwości zakupowych a do kina trzeba 
jeździć 30km.. 

228 23.11.2019 
15:16:14 

Nie, najlepiej było aby pojawił się tam park. 

229 23.11.2019 
15:18:03 

Aqapark i rynek 

230 23.11.2019 
15:21:08 

Zróbcie centrum handlowo usługowe, połączone z parkiem  

231 23.11.2019 
15:21:27 

Czesc handlowo uslugowa z parkiem zieleni ponieważ w centrummista przuda sie czesc zieona z lawkami z placem z kawiarnia z fontanna i 
oczywiscie multipleks typu cinem city 

232 23.11.2019 
15:24:52 

Uważam że to wspaniałe miejsce na czes rekreacyjno wypoczynkową. Oczami wyobraźni widzę tam park z alejkami do biegania i rowerów , 
ławki , kino z aktualnymi hitami filmowymi, nowe miejsce na centrum kultury z nową dyrekcją,  która ma zaplanowana wizję edukacyjno 
kulturalną. Aquapark. Kawiarnie i restauracje, których tak brakuje . Ludzie z Jastrzębia nie musieli by wtedy jeździć poza miasto aby wydać 
pieniądze na wypoczynek i rozrywkę.  

233 23.11.2019 
15:27:38 

Aqua park oraz kino to uważam że jest rzeczą której tu brakuje i trzeba jeździć do miast obok. 

234 23.11.2019 
15:32:30 

Powinien tam powstać park, by zachować jak najwięcej drzew. Należy wytyczyć kilka ścieżek by można było po tym terenie spacerować. 
Ewentualnie drogi rowerowe.  

235 23.11.2019 
15:42:00 

Agua park 

236 23.11.2019 
15:43:34 

Witam, nie chcemy aby miasto było tylko samymi sklepami i galeriami, najlepiej gdyby te tereny zostały przeznaczone do stworzenia parku 
co w centrum wydaje się być bardzo ciekawą opcją, Pozdrawiam  

237 23.11.2019 
15:45:44 

Strefa centrum to zielone płuca miasta i taki charakter powinna zachować. Powinna być zagospodarowanym parkiem przyrodniczo-
kulturalno-roztywkowym. Z małą gastronomią, skwerami, płacami rozrywek (skate park, rolkoland, itp. ) Takim "kampusem" dla wszystkich 
mieszkańców Miasta od niemowlak po seniora. Pozdrawiam JL  

238 23.11.2019 
15:47:37 

Ja chciałabym w swoim mieście mieć Rynek, albo dobre kino, żeby nie jeździć do innych miast obejrzeć bajkę czy film z dzieci. Jakieś 
fontanny, albo miejsce gdzie będzie można usiąść na świeżym powietrzu, zjeść coś dobrego, odpocząć, spędzić czas z rodziną i że 

znajomymi 😊 

239 23.11.2019 
15:47:57 

Myśle że brakuje parku i rynku 

240 23.11.2019 
15:48:08 

Witam!! Jako mieszkaniec miasta, chciałbym w swoim mieście mieć basen (Aqua park) podobny jak w Tychach. Kino takie jak w Rybniku. 
Teren do spacerów takie jak 3 wzgórza w Wodzisławiu.  

241 23.11.2019 
15:51:06 

Aqa park 

242 23.11.2019 
15:51:49 

Propozycja inwestora jest najlepszym rozwiązaniem dla strefy centrum. A już na pewno lepsze niż to co jest tam w tej chwili  

243 23.11.2019 
15:51:55 

Zero galerii, sklepów i centrów handlowych. Deptaki i ścieżki z piękną strukturą zieleni 

244 23.11.2019 
15:55:30 

Duże centrum (budynek) z dobrym kinem (cinema, multikino), kfc, mcdonald, coś nowoczesnego gdzie młodzi ludzie będą mogli spędzać 
ze sobą czas a nie tylko jeden zawalony ludźmi McDonald przez 24/7 i nic więcej  

245 23.11.2019 
15:56:40 

Rynek 

246 23.11.2019 
15:57:27 

Brakuje ładnie zagospodarowanego terenu zielonego w nowoczesnym stylu. Taki „nowoczesny rynek” z kawiarenkami i restauracjami 
wpisywał by się doskonale w centrum miasta. Miłe widziane moim zdaniem również centrum rozgrywkowo usługowe z kinem, miejscem 
na koncerty i wydarzenia kulturalne w mieście. Jarosław ***  

247 23.11.2019 
15:57:42 

Miasto powinno powrócić do posiadania terenu mimo wszystko, bez sensu że ktoś kto nic nie robi kupił taki teren i jest tam jeden wielki 
busz a pamiętajmy że centrum to wizytówka każdego miasta i powinniśmy jak najwięcej i jak najlepiej w niego inwestować 

248 23.11.2019 
16:01:22 

Powinnyśmy zostawić tam teren zielony, dobrze zaplanowany i zorganizowany. Nie potrzebujemy kolejnej galerii w której i tak nic 
sensownego nie znajdziemy.. Jastrzebianie jeżdżą na zakupy do większych miast i niech tak zostanie. Park, moze kilka pomieszczeń 
gospodarczych np, bistro, punkt informacyjny, park zabaw dla dzieci, wybieg dla psów. 

249 23.11.2019 
16:04:07 

Teren handlowo usługowy brzmi dobrze, w jastrebiu przyda się więcej miejsc rekreacji i miejsc w których będziemy mieć większy wybór  

250 23.11.2019 
16:07:05 

Centrum handlowo-usługowe na miarę takiego miasta, oczywiście z kinem z prawdziwego zdarzenia. Ile można jeździć do Rybnika? Żory 
już budują... 

251 23.11.2019 
16:07:30 

Jak dla mnie jest to idealne miejsce na Jastrzębski rynek, którego właśnie nam brakuje. 

252 23.11.2019 
16:15:43 

Zamienić ta strefę w piękny park 

253 23.11.2019 
16:17:52 

Jakaś galerie z markowymi markami np. Zara, Bershka. Kawiarnia Starbucks gdzie można posiedzieć ;porozmawiać a nie ciagle w tym 
McDonaldzie siedzieć. 
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254 23.11.2019 
16:33:35 

Nowoczesne kino, Aquapark,sklepy z markowej firmy, osiedle nowoczesne,parking  

255 23.11.2019 
16:35:41 

Auqapark, kino, nowoczesne osiedle, rynek  

256 23.11.2019 
16:41:16 

Ja widziałabym tam miejsce do rekreacji tzn. ławeczki, fontanna, alejki, ścieżki rowerowe, place zabaw, miejsce odpoczynku i miłego 
spędzania czasu. Na pewno nie żadne markety ! 

257 23.11.2019 
16:49:00 

Kino z prawdziwego zdarzenia, mini park gdzie w przepięknej zielonej scenerii można się umówić na spotkanie ze znajomymi i może nawet 
wypić kawę lub piwo w fajnej kafejce. 

258 23.11.2019 
16:59:36 

Park z mniejszym zalesieniem coś na wzór Rybnika  

259 23.11.2019 
17:05:10 

Dla mnie, długoletniej mieszkanki Jastrzębia nie ma różnicy czy będzie w tym miejscu kolejna galeria czy skwer. Ważne żeby teren był 
zagospodarowany i nie straszył rano gdy idę do pracy. Nie wiadomo z której strony może ktoś wyjść zza drzew. Kryjówki dla bezdomnych i 
nieład. Te drzewa niczym nie przypominają pięknego lasu. Wręcz przeciwnie, straszą. Cokolwiek tam będzie, napewno będzie lepsze niż to 
co teraz  

260 23.11.2019 
17:13:50 

Najwyższy czas aby ten nieużytek  zagospodarować!!! 

261 23.11.2019 
17:13:52 

Rynek,  

262 23.11.2019 
17:17:50 

Nowe miejsca pracy. Centrum handlowe z rynkiem i parkiem na raz. Poinspirujcie sie budownictwem w Holandii jak oni tam to rozwiazuja, 
sa w tym swietni 

263 23.11.2019 
17:19:52 

Ja proponuje mały ryneczek z jakimiś kawiarniami dookoła. Żeby młodzi mogli pójść na pizze jak i zarówno starsze osoby. Aczkolwiek 
najpierw zajął bym się komunikacja jak i dalekobieżna tak i miejską, plan rozwoju Lini kolejowej jak zwykle jest zamiatany pod podłogę, co z 
planami CPK? 

264 23.11.2019 
17:28:38 

Fajnie jakby był jakiś dobry plan do street workoutu, siłownia ale z profesjonalnym sprzętem np eleiko. Parking podziemny, jeśli jakiś 
większy budynek to z jakimiś roślinami na dachu itp.  

265 23.11.2019 
17:35:52 

proszę wpuścić inwestora by zagospodarował ten teren 

266 23.11.2019 
17:36:50 

jestem za tym by coś się działo na tym terenie, kino jakiś plac dla dzieci itp. 

267 23.11.2019 
17:39:23 

Handel i usługi zlokalizować na obrzeżach miasta, bo parkingi zajmą połowę zazielenionej już powierzchni. W tym miejscu widzę park, 
fontanny, lodziarnie, herbaciarnie, kawiarnie, cukiernie, staw z łabędziami, staw z kolorowymi rybkami, skansen, plac zabaw dla dzieci. 
Takie miejsce dla dzieci, dziadków i rodziców. Na drzewostanie można zaoszczędzić, bo już jest. 

268 23.11.2019 
17:43:59 

Tylko nie następne centrum handlowe na miłość boską tego jest już za dużo gdzie spędzać wolny czas w soboty i niedziele ??? Park tylko w 
Zdroju  

269 23.11.2019 
17:57:03 

Cenrrum inspiracji - budynki dla start-upów szczególnir z branży IT, laboratoria dla szkół oraz miejsce do zabaw naukowycg 
dla.najmłodszych. ponieważ ro na górce to jeszcze całoroczny tor saneczkowy z elementami promującymi ekologię i OZE 

270 23.11.2019 
17:57:27 

Taka jaka ma na nia inwestor  

271 23.11.2019 
17:57:57 

Żadne odszkodowania! Teren został zakupiony przez inwestora, inwestor pokazał swoją wizję zachowując kilkaset drzew. Niech buduje i w 
końcu z kawałka haszczy w tym miejscu powstanie coś. Wstyd, żeby w centrum miasta wyglądało tak brzydko. 

272 23.11.2019 
18:02:26 

wielki park zbudować 

273 23.11.2019 
18:03:43 

Inwestor ma plan fajny tak trzymać. Park jest w Zdroju! Kto wie czy nie kupię tam mieszkania.  

274 23.11.2019 
18:04:01 

No cóż mieszkam tu od1972 uczyłem się,pracowałem a teraz emeryta...jak bym miał możliwość to wolałbym tu nigdy nie mieszkać 
czemu?bo to jedna wielka sypialnia i nic tego nie zmieni,obyśmy nie skończyli jak Wałbrzych-Sąbiecin. 

275 23.11.2019 
18:17:07 

Aquapark, duże centrum handlowe z kinem 

276 23.11.2019 
18:21:57 

Centrum rozrywki. Kino, kawiarnie, puby itp 

277 23.11.2019 
18:26:45 

W naszym mieście brakuje Aquaparku z prawdziwego zdarzenia z miejscem dla dzieci. Nasze maluchy muszą jeździć do Pawłowic czy Żor, 
bo Laguna nie ma nic do zaoferowania dla dzieci do 3 lat. Myślę, że na tak dużym terenie znalazloby sie miejsce na tego rodzaju inwestycje 
między innymi. Dość juz galerii handlowych.  

278 23.11.2019 
18:42:16 

Według mnie powinno utrzymać się obecne przeznaczenie terenu, czyli Handlowo-usługowe. Jastrzębie posiada tereny zielone, a remont 
parku Zdrojowego pozwoli na jeszcze większe wykorzystanie jego możliwości. Ponadto istnieje OWN, gdzie również można spędzić czas z 
rodziną. Obiekty Handlowo-usługowe to przede wszystkim nowe miejsca pracy. Strefa centrum w pewnym stopniu wynagrodzilaby brak 
rynku. Ponadto przejęcie terenu wiąże się z ogromnymi kosztami, a miasto ma wiele priorytetowych zadań na które potrzebne są ogromne 
środki finansowe m.in remonty dróg. Najwieksze metropolie światowe stawiają na nowoczesne centra handlowe i technologię. Obiekty 
Handlowo-usługowe w strefie centrum umożliwią podążanie miasta w tym kierunku. 

279 23.11.2019 
19:03:38 

 Jestem za terenem z obiektami handlowo-usługowymi 

280 23.11.2019 
19:17:29 

centrum innowacji czy inkubator przedsiebiorczosci polaczony z parkiem. Ludzie powinni miec przestrzen zeby rozwijac swoj biznes i 
otrzymac przy tym pomoc. To pomogloby stworzyc nowe, ciekawe miejsca pracy i przyciagnac inwestorow 

281 23.11.2019 
19:29:06 

Zadaszone targowisko z prawdziwego zdarzenia które przyciągnie dużą ilość sprzedawców którzy mają przystępne ceny dla każdego w 
przeciwieństwie do galerii albo rynek 

282 23.11.2019 
19:33:04 

Samo centrum miasta a tam obecnie nie da się przejść. Jeżeli teren będzie zagospodarowany to chętnie będę z tego korzystał. Niezależnie 
czy będzie tam coś jak mini park czy centrum kultury i rozrywki ale niech będzie zagospodarowany.  

283 23.11.2019 
19:36:30 

Może połączyć obiekt handlowy z mini parkiem zieleni? Głównie jeśli chodzi o obiekt handlowy to przydałoby sie multikino, bo innych 
sklepów jest pełno w obecnych galeriach.  

284 23.11.2019 
19:43:58 

Żadne handlowo-uslugowe !!!! pełno pustych lokali czeka na chętnych.chcecie tworzyć kolejne ??? Tylko teren zielony rekreacyjny, 
spacerowy, sportowy,zabawowy.ewentualne kawiarnia, restauracja itp.żadne galerie !!! 

285 23.11.2019 
19:48:26 

Strefa, która będzie głównie handlowo-usługowa, gdzie będzie porządne kino itp. z elementami zieleni, aby ładnie wyglądało. Możnaby 
wtedy zrobić w północnej części dworzec kolejowy. 
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286 23.11.2019 
19:52:07 

Powinniśmy pozostawić naturze to co do niej należy. Świetnym pomysłem był by park.  

287 23.11.2019 
19:53:26 

Aquapark lub inne centrum typowo rozrywkowe nie handlowe  

288 23.11.2019 
19:57:41 

Uważam, że najlepiej zostawić ten teren w spokoju, ewentualnie stworzyć park, absolutnie nie może się tam pojawić, żadne centrum 
handlowe 

289 23.11.2019 
19:59:13 

Moim zdaniem powinno się umożliwić właścicielowi terenu tak zagospodarować tereny aby miasto miało z tego tytułu dochody w postaci 
podatków za grunty i powierzchnie handlowe.  

290 23.11.2019 
20:07:22 

Osobiście uważam że w naszym mieście starczy już galerii. Uważam że w tym miejscu powinno powstać miejsce aktywnego wypoczynku, 
gdzie można wybrać się z rodziną choćby na spacer. Niestety mieszkając w okolicy do spacerowania mamy tylko chodniki przy ruchliwych 
drogach. Naprawdę brakuje spokojniejszego miejsca, do którego mogłabym dojść piechotą, a nie jeździć sakochodem do Parku 
Zdrojowego, lasu na Bziu czy latem na OWN. W czasie ciepłych miesięcy, zwłaszcza w dni wolne, miejsca te są tłoczne. Myślę że świadczy 
to o tym, że mieszkańcy z chęcią korzystają z takich miejsc, a w związku z tym jest ich za mało. Chciałabym wyjść z domu, pozwolić dziecku 

biec kilka kroków przede mną bez obawy, że wybiegnie na ulicę. Jeszcze bym pisała ale miejsca brak ☺ 

291 23.11.2019 
20:09:09 

Więcej parku przypominający park "trzech Wzgórzy" który jest w Wodzisławiu Śląskim. Mniej przestrzeni handlowej  

292 23.11.2019 
20:27:26 

Większość mieszkańców od lat twierdzi, że Jastrzębie to wielka sypialnia, brak kin, rynku itd. Odpowiedź jest jednoznaczna, strefa centrum 
musi być zurbanizowana, dając mieszkańcom możliwość korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Powinna powstać strefa, w której mogą 
odbywać się wszelkiego rodzaju imprezy miejskie, coś w rodzaju rynku. Każde miasto ma rozpoznawalne punkty, po których można je 
zidentyfikować. Zabudowa strefy centrum może dać naszemu miastu takie właśnie elementy. Proponowanie mieszkańcom osiedla 
spędzanie wolnego czasu w oddalonym Zdroju to pomyłka. Musi być możliwość wyjścia na spacer, do kawiarni lub kina w najbardziej 
zaludnionej strefie miasta. Ponadto należy wydłużyć ul. Sybiraków do ul. Pszczyńskiej  poprawiając dostęp komunikacyjny do strefy 
centrum.   

293 23.11.2019 
20:35:29 

Idealne miejsce pod tzw central park. Kawałek terenu zielonego ze ścieżkami na spacer, jakiś mini staw + kawałek placu z ławeczkami do 
odpoczynku w centralnej części. Jakieś punkty gastronomiczne miłe widziane.  

294 23.11.2019 
20:40:03 

Strefa centrum powinna stać się miejscem odpoczynku i rekreacji. Uporządkowanie terenu utworzenie siłowni i ścieżek rekreacyjnych oraz 
tężni, było by wspaniałym symbolem Uzdrowiskowej przeszłości naszego miasta. Teren ten powinien być objęty szczególną ochroną przez 
patrole straży miejskiej oraz monitoring , tak aby obywatele naszego miasta mogli się cieszyć jego urokami nie nękani przez szumowiny i 
rozrabiaków. W obszarze mogły by powstać pawilony dla restauracji i kawiarni. Bez możliwości organizowania zabaw hucznych.   

295 23.11.2019 
20:45:44 

Witam, jestem za centrum handlowo-usługowym z maksymalnie zachowaną zielenią.  

296 23.11.2019 
20:54:13 

Uważam, że w Jastrzebiu brakuje parku z prawdziwego zdarzenia, nie mamy miejsca gdzie mamy mogą spacerować z dziećmi, z wózkami 
alejkami między drzewami. Fantastyczną sprawą są drewniane parki linowe dla dzieciaków, które powstały u naszych czeskich sąsiadów. 
Nie potrzebujemy kolejnej galerii.  

297 23.11.2019 
21:02:59 

Rynek i coś dla ludzi, żeby mona było pójść posiedzieć i spotkać się z przyjaciółmi, wyjść na spacer i iść tam !!!!! 

298 23.11.2019 
21:08:49 

Do Jastrzebia trzeba przede wszystkim ponownie doprowadzić kolej i połączyć nas z aglomeracją katowicką. Część wspomnianego terenu 
wydaje się odpowiednia do stworzenia dworca kolejowego i połączenia go z dworcem autobusowym. 

299 23.11.2019 
21:14:37 

Powinien buc zrobiona zielona strefa przyjazna mieszkanca np park z placem zabaw, stawem. Jak dla mnie Jastrzebie stalo sie miastem 
marketow gdzie sie nie obejrzysz tam sklep. Teraz powinno przelamac sie ten stereotyp i potrzeba miastu cos zupelnie innego i to w 
centrum gdzie mieazkancy mogli by spedzac czas ale nie na robieniu zakupow 

300 23.11.2019 
21:20:52 

Żadne galeria I kina tylko rynek kawiarnie i park 

301 23.11.2019 
21:21:28 

Jak dla mnie w strefie centrum powinno znaleźć się galeria handlowa lub kino  

302 23.11.2019 
21:26:05 

Zorganizujcie jakieś miejsca dla młodzieży, nudą w trawie piszczy, bo nie ma co robić. 

303 23.11.2019 
21:26:59 

Marzy mi się by na całym obszarze powstał centralny park zaprojektowany na planie wielkiego herbu miasta Jastrzębie. Myślę, że mogłoby 
by to być niezłą i bardzo unikatową wizytówką miasta. Centralny punkt służący do relaksu, wypoczynku, rekreacji i sportu. Wielki trawiasty 
park, który kształtowałby się na wzór tarczy herbowej. Jastrząb to teren zadrzewiony pośród którego znajdują się alejki z ławeczkami i 
latarnie. Młot i kilof to ogrody kwieciste. Kropla w herbie to kwiaty lub zbiornik wodny z fontanną. Obramowanie herbu to szerokie alejki 
mieszczące jednocześnie spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy i biegaczy. Wszystko oplecione oświetlonymi alejkami pod koroną drzew. 
Uważam, że teren miejskie powinny trafić do miasta za wszelką cenę by nie blokować przyszłych inwestycji za 20, 30 lat. 

304 23.11.2019 
21:35:04 

Park! Dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorow. Jak można zrezygnować z takiego fajnego zielonego miejsca na rzecz galerii... 

305 23.11.2019 
21:35:30 

Park  

306 23.11.2019 
21:40:54 

Park wodny 

307 23.11.2019 
21:55:03 

Powinno tam powstać centrum handlowo-rekreacyjne z kinem, restauracjami, siłownią oraz parkiem. Miłe byłby widziany również jeszcze 
jeden wybieg dla psów. 

308 23.11.2019 
22:02:19 

Centrum handlowo rozrywkowe w 1/10 reszta super park z placami zabaw i kawiarniami... miejsce relaksu i natury 

309 23.11.2019 
22:13:42 

Zostawcie te tereny zwierzętom. Las to płuca miasta. Będziecie oddychać betonem?  

310 23.11.2019 
22:22:49 

Aquapark 

311 23.11.2019 
22:37:19 

Zdecydowanie powinni zrobic strefe dla dzieci i mlodziezy tak jak w Wodzislawiu 3 wzgorz czy Marklowicach. 
W Jastrzebiu wszystko jest dla mlodziezy wymarle juz a na spacery to trzeba targac do Zdroju 

312 23.11.2019 
22:50:43 

park  

313 23.11.2019 
22:52:38 

Park! Nie wycinać drzew! 
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314 23.11.2019 
23:10:46 

Zdecydowanie powinna tam być przestrzeń rekreacyjna. Park, ścieżki itp. Na co nam kolejne galerie handlowe? W tym mieście nie ma 
gdzie odpocząć. Wszyscy jeżdżą w tym celu do sasiednich miast. To wstyd. Tu jest pusto i nudno. Sypialnia.   

315 23.11.2019 
23:14:32 

Centrum handlowo - usługowe miasta chyba nie stać na odszkodowanie dla właściciela 

316 23.11.2019 
23:15:27 

Galeria 

317 23.11.2019 
23:18:06 

Park, bo ten w Zdroju to porażka. I rynek. 

318 23.11.2019 
23:21:41 

Najlepiej byłoby wybudować tam nową galerie która by zapewniła dodatkowe miejsca pracy oraz można by było wybudować troche dalej 
dworzec kolejowy tak żeby stacja była odrazu w centrum miasta i oczywiście jakieś mieszkania 

319 23.11.2019 
23:33:14 

W tej strefie mniejszej warto bylo by zrobic cos dla najmlodszych. Cos  w stylu "trzy wzgorza" jak w wodzislawiu slaskim wraz z jakas 
gastronomia i napewno przymą sie w poblizu ale niebezposrednio ( by dzieci nie widziaki) ogordki piwne. W wiekszej czesci zostawic 
troche zieleni do tego pewnie bedzie galeria ale zeby sklepy byly inne niz w pozostalych galeriach 

320 23.11.2019 
23:40:12 

Najlepsze rozwiązanie to wybudować rynek tego najbardziej brakuje miastu 

321 23.11.2019 
23:42:19 

Przeznaczenie terenu na uslugi i handel 

322 23.11.2019 
23:43:25 

Uważam że strefę centrum trzeba lepiej zagospodarować dla ludzi młodych, aby znaleźli swoje miejsce nie tylko w maczku, ale też takie 
miejsce gdzie można właśnie posiedzieć, spotkać się z kimś i oczywiście miejsce które nie będzie kolejnym domem dla meneli. Nie 
oszukujmy się- większość atrakcji na mieście jest zrobione pod ludzi starszych i dzieci, jednak dużo osób w moim wieku (mam 18 lat) nie 
potrafi się odnaleźć i najczęściej udajemy się w najbliższe miasta. Moja sugestia: dla mnie jedno z lepszych miejsc w Jastrzębiu jest Park i jej 
najbliższe kafejki. Ze względu że nie każdy z moich znajomych ma tak blisko do tego miejsca jak ja, byłabym za tym żeby powstało właśnie 
takie miejsce lub podobne, ponieważ większość mieszkańców będzie miała o wiele bliżej lub bezpośredni dojazd autobusem:) 

323 23.11.2019 
23:48:55 

Przydałoby się miejsce i na park i na strefę  handlowa usługowa. Fajnie jakby można było usiąść tam przy WiFi, stanowiska jak na grilla, 
kosze, kulturalne WC. Bardzo fajnie by to wyglądało prawie jak w parku cegielnia w Żorach. Miejsce byłoby bardzo popularne biorac pod 
uwagę McDonald w okolicy i galerie.  

324 24.11.2019 
0:00:58 

W Jastrzębiu brakuje kina z prawdziwego zdarzenia, myślę, że to byłby priorytet, żeby to nam zapewnić... 
Co więcej - brakuje nam teatru, płacimy duże pieniądze za bilety na spektakle teatrów objazdowych, które są wystawiane w Kinie 
Centrum.. 
To, czego nie ma bezpośrednio w Jastrzębiu, a jest w Zdroju (Dąbrówka), to hotel. To niedobrze, że Dąbrówka dominuje na rynku 
hotelarskim w naszym mieście. Mam na myśli usługi hotelarskie wyższej jakości.  
Najcudowniej byłoby natomiast, gdyby to wszystko udało się zrobić posród drzew właśnie, albo przynajmniej, gdyby udało się część lasu 
zachowac, zrobić coś ala Central Park.  
Mam 22 lata - gdy chcę spotkać się ze znajomymi, gdy uda nam się znaleźć czas pomiędzy pracą i studiami - nie mamy gdzie się wybrać. 
Punkt 44 w Katowicach - wzór dla Jastrzębia.  

325 24.11.2019 
0:21:09 

Nie ważne co, ważne by powstało miłe miejsce gdzie można usiąść w zimę jak i w lato i spędzić czas z przyjaciółmi, napić się herbaty, kawy. 
Specjalnie jeżdżę do Żor do rynku, tam jest dużo takich miejsc. Może już nie będę musiała jeździć do innego miasta? :)  

326 24.11.2019 
0:22:24 

Osobiście uważam, że w naszym Jastrzębiu Zdroju brakuje stef wypoczynku dla rodzin, młodzieży i seniorów. To miejsce może być rynkiem, 
wkoło z dużą częścią gastronomiczna jak restauracje, knajpki, lodziarnie, cukiernie, itp. Dodatkowo park, ławeczki, woda, mostki, fontanny,  
droga rowerowa. Myślę że dobrym pomysłem byłaby np Palmiarnia w Jastrzebiu. Cały rok można by korzystać z uroków różnorodnych 
roślin. Przyciągnęło by to duża ilość osób z Jastrzębia jak i okolic.  

327 24.11.2019 
0:39:07 

Kolejna galeria może być w przestrzeni między Pszczyńską a Północną i powinna być połączona z dworcem PKP, skoro kolej wraca do 
Jastrzębia. Coś na wzór dworca w Katowicach. Ma to o tyle sens, że żeby kolej była rentowna, żeby ludzie jeździli pociągami musza mieć 
motywacje. Czyli np. przyjeżdżam pociągiem na zakupy, do kina. Teren zielony między ulicami Północną, Warszawska Sybiraków i 
Porozumień powinno stać sie centrum, gdzie beda odbywać się imprezy( a nie na parkingu pod MOK-iem). I centrum w centrum a nie na 
peryferiach w Zdroju, gdzie powoli wszyscy uciekaja . Mam na mysli np. restauracje Batumi. Nie każdy lubi fastfoody z KFC czy McDonalda 
:) Kto jest w stanie zajechać i wrócić autobusem ze Zdroju? Trzeba iść ul. Kosciuszki na dworzec przy Broniewskiego.  

328 24.11.2019 
1:47:37 

Zróbcie jakiś ładny park  

329 24.11.2019 
2:04:58 

Zdecydowanie miejsce wypoczynku! osoby mieszkające w centrum miasta potrzebują taniego miejsca. 

330 24.11.2019 
2:43:20 

Naszemu miastu jest potrzebne dobre kino z bogatym repertuarem a nie te co mamy w centrum... To jest porażka największa naszego 
miasta. Potrzebna nam strefa gdzie można bawić się z naszymi małymi dziećmi a nie jechać do Ostrawy.  

331 24.11.2019 
4:48:55 

Proponuję wykorzystać ten teren na wzòr 3 wzgòrz w Wodzisławiu,Gdzie było by miejsce i na zabawę dla dzieci,wybieg dla pupili,park 
wspinaczkowy,miał ryneczek na imprezy,alejki na pojeżdżenie rowerami, strzelnice,miejsce na grilla i wiele wiele innych atrakcji.Połączenie 
komunikacyjne jest tak dobre z tym miejscem że wszyscy z Jastrzębia by na tym skorzystali a nawet z okolicznych miejscowości by 
przyjeżdżali wypoczywać.W końcu nazwa miasta zobowiązuje do promowania miasta jako uzdrowisko z jak najliczniejszymi miejscami w 
ktòrych można zadbać o zdrowie.Park Zdrojowy i OWN pokazuje że ludzie chcą takiego wypoczynku ,a te dwa obiekty są za małe.Co 
pokazały te wakacje. 

332 24.11.2019 
6:20:32 

Moim zdaniem powinna być to strefa relaksu, coś w rodzaju rynku gdzie są drzewa, alejki, ławeczki, fontanna plac zabaw  dla dzieci, mała 
gastronomia gdzie będzie można wypić kawę, piwo, czy zjeść rodzinny obiad. Nie budujmy kolejnej galerii gdzie nie będzie pelnego 
obłożenia w postaci sprzedawców,  albo będzie kolejne CCC, czy Rossmann.... 
Kino to lepiej rozbudować te które już jest z tyłu budynku jest dużo miejsca. Pozdrawiam  

333 24.11.2019 
6:46:39 

Zdecydowanie zieleń parkowa, z alejkami i scieżka np. dla rolek, i np. mała kawiarnią,  

334 24.11.2019 
6:54:59 

Powinien zostać tam ewentualnie stworzony park który nie zaszkodzi w żaden sposób żyjącym tam zwierzętom, centrów handlowych jest 
dużo myślę że kolejny w mieście zbudowany kosztem zwierząt jest całkowicie nie potrzebny. 

335 24.11.2019 
7:33:20 

To miejsce jest piękne z powodu dużej ilości drzew ale jest też niesamowicie zaniedbane.  Myślę,że fajnie by było zrobić tam park z 
alejkami do spacerów, do jazdy na rowerze czy rolkach, może tez znalazło by się miejsce na (odpłatny) park linowy? Miłoby było też np. 
poćwiczyć na zewn.siłowni wśród drzew. Jednak nie należy też zapomnieć o wysokiej jakości monitoringu by było bezpiecznie w dzień i w 
nocy. Czekam niecierpliwie na zagospodarowanie tego terenu. 

336 24.11.2019 
7:39:26 

Zostawić las. Drzewa są potrzebne w centrum. Nie budujemy nic na siłę na każdym centymetrze 
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337 24.11.2019 
7:43:20 

Zdecydowanie Park z małą gastronomia i ogromnym placem zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia!!! Żeby to było.miejsce dla rodzin 
!!!  

338 24.11.2019 
7:48:18 

Od zawsze chce centrum innowacji, miejsce, gdzie będzie można rozwijać swoje zainteresowania, gdzie będę powstawały projekty 
innowacyjne. Gdzie konferencja gospodarcza będzie się odbywać, miejsce, które pozwoli uwierzyć młodzieży, ze to miasto ma jeszcze 
przyszłość  

339 24.11.2019 
7:59:22 

Pozostawił bym to jako tereny parkowe,brak tego w centrum. 

340 24.11.2019 
8:07:01 

Jakieś Parki/ wybiegi dla zwierząt   

341 24.11.2019 
8:07:10 

Napewno nie tak jak chcą tego mocherowskie berety duże centrum handlowe z pożądanym kinem normalnymi sklepami itd 

342 24.11.2019 
8:27:08 

Jestem zdecydowanie za parkiem,za zielenią w strefie centrum. Kolejna duża galeria i blokowisko nie będzie nas jako miasta wyróżniać na 
tle innych. Nie idźmy w stereotypowość. Nie musimy zabetnowywać miasta. Możemy stworzyć miejsce wypoczynku dla osób z różnych 
pokoleń, które będą mogły przyjść i sie zrelaksować pośród drzew, kwiatów. Bez większej ingerencji w zieleń można stworzyć miejsca 
wypoczynku dla różnych pokoleń. A galeria i blokowisku to nadmiar aut i szkodliwych spalin. Drzewa to nasze płuca!!! Jestem za parkiem! 

343 24.11.2019 
8:46:36 

W tym miejscu z powodu istnienia już teraz tak dużego obszaru zieleni, powinien tam powstać park, z zagospodarowanymi chodnikami i 
ścieżkami rowerowymi. Powinny tam także powstać kawiarnie, których brakuje w mieście, restauracje, kino miejsca, gdzie można by 
spotkać się ze znajomymi, rodziną, odpocząć, spędzić miło czas. To miejsce powinno wyglądać estetycznie, mała architektura powinna być 
nowoczesna, być może powinny pojawić się fontanny. Wszystko to z zachowaniem większości istniejącej już zieleni. 

344 24.11.2019 
8:51:21 

Prawdziwa wielka galeria. Kino 

345 24.11.2019 
8:54:26 

Tereny zieleni parkowej, sklepów wszędzie jest już dość.Zrobmy coś aby nasze dzieci mogły spędzać aktywnie czas. 

346 24.11.2019 
9:02:50 

Rynek z fontanną, ławeczki, gdzie mozna by sie napic kawy i zjesc ciasteczko. Duzo zieleni.  

347 24.11.2019 
9:08:53 

Chciałbym zeby to była przestrzen, która będzie tak zagospodarowana ze znajd a się tam wszystkie atrakcje o których mówia wszyscy. 
Część terenu atrakcje typu kino, sklepy, restauracje, kawiarnie, palce zabaw, mieszkania, biura a część teren zieleni i parków. Teren ten to 
nie mają być krzaczory jak teraz ale miejce gdzie będzie można bezpiecznie przejść. 

348 24.11.2019 
9:13:32 

Kolejne market to chyba jakieś nieporozumienie. Powinny tam być drzewa, ławki, ścieżki na poranny jogging, rolki, siłownię na świeżym 
powietrzu, żeby starsi podczas spaceru mogli poćwiczyć a dzieci pobawić się w piaskownicy. Żelazny Szlak jest przykładem, że ludzie chcą 
miejsca dla sportu i rekreacji Jeśli miasto tego jednak nie wykupi to jedynym rozwiązaniem byłby zakład produkcyjny zatrudniający 
np.sporą ilość kobiet,bo tego u nas też brakuje.  

349 24.11.2019 
9:17:26 

Jedyną osobą, która powinna decydować o przeznaczeniu terenu, powinien być właściciel. Plany na obiekty handlowo usługowe, które 
przedstawił bardzo mi się podobają.  

350 24.11.2019 
9:17:38 

Dzień dobry,. Terenow zielonych wokół Jastrzebia jest sporo, wystarczy tylko chciec i mozna z nich korzystać. Moim zdaniem miastu przyda 
sie strefa z kinem z prawdziwego zdarzenia, zeby mieszkancy nie musieli w koncu jezdzic do Rybnika. Czesto slysze, ze ludzie nie chca 
osiadac sie w Jastrzebiu mowiac właśnie, ze "tam nawet pozadnego kina nie macie". Przydaloby sie miec cos co przyciagnie nowych 
mieszkancow, a dzieki czemu rowniez miasto zyska dodatkowe finanse. 

351 24.11.2019 
9:19:21 

Zbudować chodniki i deptaki do spacerów. Drzewka i krzaki zostawić - Park Rodzinny.  

352 24.11.2019 
9:19:50 

Domyślam się że teren jest zakupiony przez "***" dlatego jest zagospodarowany pod handel. W naszym mieście brakuje porządnego 
lokalu czy restauracji, ale nie chinczykow czy innego kebaba. Nie brakuje n galerii których my 4  I w każdej jest Deichmann, ccc, apteka i 
sklep. W myśl rozwoju miasta można zbudować tam park z wyjściem ma obiad z rodziną coś na wzór rynku ale nie rynek. Miejsce gdzie nie 
będą parkować samochody A w zimę można się ogrzać ma świeżym powietrzu. Pomyślcie o tym jeśli to ma dla Was w ogóle jakieś 
znaczenie w tym mieście emerytów. Pozdrawiam. Jeden z nielicznych młodych mieszkańców. 

353 24.11.2019 
9:31:57 

"Zielone płuca" centrum powinny pozostać zielone! Idealne miejsce na park i wszystko co z nim związane, a nie na beton! 

354 24.11.2019 
10:11:05 

Wielkie centrum handlowe z Aqua parkiem i kinem  

355 24.11.2019 
10:11:25 

Oczywiście trzeba pozwolić działać właścicielowi. Tereny zielone mamy, spokojnie, a i tu ta zieleń też zostanie wg planów inwestora. Do 
tego dojdą miejsca pracy i może jakaś (mała bo mała, ale jednak) alternatywa na spędzenie popołudnia. 
Sprzeciwiają się temu ludzie starsi, chcą niby parku (do którego zapewne i tak mało co będzie ktoś chodził). Sprzeciwiają się ekolodzy (xD). 
No i może jeszcze kilku panów koczowników mających tam bazę. 
a młodzież wyjeżdża... Cokolwiek można tu zrobić /na cokolwiek pozwolić by ktoś tu inwestował to trzeba to wykorzystać. 

356 24.11.2019 
10:13:22 

Basen z prawdziwego zdarzenia ze strefą dla dzieci tak jak ma to miejsce w Żorach lub Rybniku. 

357 24.11.2019 
10:15:51 

Mysle ze w naszym miescie brakuje kina (sieciowki) w ktorym leca filmy nie tylko 2 lecz wiecej i te najbardziej wyczekiwane, oprocz parku 
zdrojowego nie ma miejsca do spaceru czy rozmowy jest tylko Mcdonald jako miejsce towarzyskie. 

358 24.11.2019 
10:42:15 

Zakaz budowy budynków handlowych chciałbym aby to miejsce było miejscem dla relaksu wypoczynku i zachowane były tereny zielone.  

359 24.11.2019 
10:58:19 

Nie trzeba nam usług handlowców usługowych. Potrzeba nam miejsc pracy, fakt że centrum usługowo handlowe da nam je ale nie na tyle 
aby zapewnic wszystkim mieszkańcom pracę. Mamy 3 centrum handlowe gdzie nie ma kolejek i tak już pogrążyło to nasze targowisko w 
ruinę. Proszę niech nasza Pani Prezydent przestanie skupiać się na wizualnej przestrzeni miasta a pomyśli o ludziach o młodych ludziach 
którzy wyjeżdżają bo nie ma pracy. Wystarczyła by hala logistyczna, mamy ku temu dużo plusów typu blisko do autostrady i granicy. Wiele 
osób na pewno zrezygnuje wtedy z pracy w Czechach gdzie muszą dojeżdżać i kilka godzin dziennie marnuje czas. 

360 24.11.2019 
10:58:42 

  Ps. Wiem że jastrzebianom brakuje kultury i manier ale budując ośrodki tego typu nie pomoga. Gdy kopalnie upadną to dla naszego 
miasta będzie klęska i już całkiem upadniemy a nasze majątki typu domy mieszkania gdzie poświęciliśmy ponad połowę życia dostaniemy 
za nie grosze bez możliwości startu w nowym miejscu. 

361 24.11.2019 
11:17:58 

Patrząc na teren jaki jest do zagospodarowania to można by było zrobić Aqua Park z prawdziwego zdarzenia, bo jak ktoś chce jechać na 
basen to musi wybrać się do Wisły, Tych, Żor lub Krakowa oraz zostawić trochę terenu na park z alejkami do spacerowania. Niestety u Nas 
nie ma oprócz małego parku w Zdroju miejsca gdzie można pójść pospacerować z rodziną (człowiek tylko ma wybór pójść na spacer ulicami 
przy których jeżdżą auta lub pochodzić po sklepach)  



Pogłębione konsultacje społeczne dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich i Sybiraków oraz od 
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362 24.11.2019 
11:18:19 

Myślę że to miejsce powinno być zagospodarowane podobnie jak 3 wzgórza w Wodzisławiu ( tor rowerowy, ścieżki dla rolkowców, 
skatepark, duży plac zabaw dla najmłodszych, alejki do spacerowania) Do tego jakieś kino z prawdziwego zdarzenia, kilka budek z 
jedzeniem i lodami. Ja tak to widzę. Na pewno nie kolejna galeria lub jakiś market ;( 

363 24.11.2019 
11:52:33 

Strefa centrum z pewnością jest najatrakcyjniejszym obszarem w Jastrzębiu i jego prawidlowe wykorzystanie jest kluczowe dla rozwoju 
naszego miasta. Przedstawiony ostatnio projekt, uwzględniający obiekt handlowo-usługowy z porządnym kinem, budynki mieszkalne, 
biurowe oraz niewielki teren zielony jest świetnym pomysłem. Zagospodarowanie obszaru tylko pod tereny zielone będzie równoznaczne 
ze spisaniem miasta  na straty. Ja oraz wiele znajomych mieszkamy w Katowicach. Nie mamy po co wracać do wyludniajacego się miasta, w 
którym niebawem będą żyć jedynie emeryci. Do miasta bez atrakcyjnych miejsc pracy, które nie oferuje nowoczesnych mieszkań. 
Zagospodarowanie strefy centrum może być pierwszym krokiem do rozwoju miasta.  

364 24.11.2019 
12:03:21 

Park rodzinny i sensoryczny. Podobny jak w 3 wzgórza w Wodzisławiu Śląskim, oraz wodny plac zabaw bardziej rozbudowany niż na 
OWNie.  

365 24.11.2019 
12:15:11 

Jest to teren w który włączyć można by budowę dworca kolejowego, w przypadku faktycznego powrotu kolei pasażerskiej do Jastrzębia. 
Taki dworzec można by zintegrować z niewielką galerią, gdzie znajdowałyby się mniejsze sklepiki spożywcze, prasowe, kawiarnie, tj. 
działalność usługowo-handlowa przeznaczona głównie dla podróżnych. W części bliższej miastu powinny powstać lokale gastronomiczne - 
restauracje, kawiarnie, multitap, którego brakuje w mieście - wszystko z myślą o Jastrzębianach którzy nie mają gdzie wyjść z rodziną, ze 
znajomymi. Coś z kultury - czytelnia, kino. Bez wielkopowierzchniowych sklepów czy odzieżówki, bo tego u nas nie brakuje. Reszta powinna 
pozostać terenami zielonymi nastawionymi na rekreację, jak w parku zdrojowym, tylko bliżej osiedli. 

366 24.11.2019 
12:20:58 

Wg mnie powinna tam być strefa "rozrywkowa " Jastrzębia, coś na styl rynku, w Jastrzębiu brakuje miejsc gdzie można spotkać się z 
przyjaciółmi. Ja osobiście jeżdżę ze znajomymi, którzy sa również z Jastrzębia, do sąsiednich miast aby spędzic jakoś ciekawie czas, wyjść do 
pubu, Espace roomu czy do kina.  

367 24.11.2019 
12:38:58 

teren handlowo usługowy 

368 24.11.2019 
12:55:35 

Duże centrum handlowe. To jest dobre miejsce na tą inwestycję.  Pozwoli na liczbę  zatrudnienie, a mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać 
do innych centrów  handlowych w dużych miastach.   

369 24.11.2019 
12:58:53 

Powinien tam powstać park  

370 24.11.2019 
13:02:45 

Zostawić tak jak jest 

371 24.11.2019 
13:02:48 

Poproszę o teren zielony na spacery...  

372 24.11.2019 
13:11:17 

Aqua park z prawdziwego zdarzenia  

373 24.11.2019 
13:11:41 

Aqua park  

374 24.11.2019 
13:18:00 

Zielone tereny  

375 24.11.2019 
13:18:59 

Jastrzębie jest jednym z nielicznych miast, które nie posiada miejsca spotkań dla mieszkańców. Dotychczasowe próby zorganizowania 
rynku na terenie Parku Zdrojowego nie przynoszą rezultatu. Najlepszym sposobem zagospodarowania terenu wydaje się więc stworzenie 
miejsca, który łączyłby funkcje rynku (z niewielkimi punktami handlowo - usługowymi) wraz z funkcją parkową. Przedstawione przez 
inwestora wizje są nieprzekonywające. Po pierwsze, wątpliwe jest zapotrzebowanie na kolejną galerię. Po drugie, inwestor zawsze może 
zmienić plan i stworzyć betonową przestrzeń. No i po trzecie, szkoda tracić tak zielonego punktu w centrum miasta, który byłby atrakcyjny 
dla mieszkańców (jak ważny jest Park Zdrojowy w lato nie trzeba przekonywać.) Kwestia odszkodowania jest ważna ale nie może 
decydować. 

376 24.11.2019 
13:44:45 

Popieram plan przedstawiony przez inwestora który zawiera w swoim wykonaniu zarówno obiekty handlowo-usługowe ale również tereny 
zielone i rekreacyjne.  Wykupywanie terenu przez miasto nie ma sensu bo naraża je na zbyt duże koszty związane  z wykupem, 
odszkodowaniem. A gdzie jeszcze  koszty do zagospodarowania terenu.  Pewnie przez kolejne lata nic by się tam nie działo bo miasto nie 
miałoby na to środków . 

377 24.11.2019 
13:51:25 

Park do spacerów, czytania 

378 24.11.2019 
14:08:06 

Potrzebujemy terenów zielonych.W dobie globalnego ocieplenia,beton nas wykończy.Potrzebujemy zrównoważonego planowania,nie 
tylko pod kątem konsumpcjonizmu.Proponuję parki,leśne ścieżki edukacyjne itp. 

379 24.11.2019 
14:10:41 

 Potrzebujemy w centrum miasta czystego powietrza i zielonej strefy rekreacyjno-kulturalnej, miejsca spotkań Jastrzębian. Kolejny 
kompleks handlowy i kolejne blokowisko może powstać gdzie indziej, a nie w centrum! Kilkanaście wieżowców nieodwracalnie zniszczy ten 
teren.Dlatego miasto powinno odzyskać całość lub część swojego centrum,  w kwartale ul.: Warszawskiej, Północnej, Porozumienia 
Jastrzębskiego i Sybiraków i stworzyć tam nowoczesne zielone centrum- serce i płuca miasta integrujące wszystkich mieszkańców. Miasto 
wydaje wielomilionowe kwoty na inne przedsięwzięcia- to jest kwestia ustalenia priorytetów! 

380 24.11.2019 
14:11:25 

Tor rowerowy trzeba tam zrobić jak w Rybniku obok żużla. Porządna górkę z wyciągiem dla sanek.  

381 24.11.2019 
14:23:00 

W naszym mieście brakuje miejsc spacerowych... To bardzo dobre miejsce aby je wykorzystać do celu wypoczynkowego....  

382 24.11.2019 
14:23:48 

Tereny zielone są niezbędne dla zdrowia...  

383 24.11.2019 
14:37:35 

Park: ścieżki do jazdy na rolkach, rowerach, kino letnie, muszla koncertowa, miejsce na kawiarnie, restauracje. Miejsce gdzie można 
spędzić czas z rodziną oraz centrum rozrywki, aby koncerty i inne imprezy nie musiały się odbywać na parkingu obok kina, co tylko sprawia 
zamieszanie.   

384 24.11.2019 
14:38:24 

Witam. Teraz dopiero widzę info o tym, że ten teren nie należy do miasta. W takim razie dlaczego miasto zajmuje się inwestycją na czyimś 
,,placu"? Nie widzę tu innego sensu, jak tylko ten, że miasto chce właścicielowi pomóc w zagospodarowaniu, a tym samym umożliwienie 
pewnego zarobku za dzierżawy i inne najmy. Powtarzam: dlaczego miasto zajmuje się czyimś placem? Czy jest zgoda właściciela na 
inwestycję, bo czytam o jakichś odszkodowaniach? Jak teren będzie ,,nasz" - miejski, to wtedy możemy pogadać i zastanowić się nad tym. 

385 24.11.2019 
14:41:57 

Wycięcie zniszczonych drzew, oczyszczenie lasu. zrobienie chodników ławek koszy. jakiś plac zabaw z siłownią. 

386 24.11.2019 
14:45:21 

Moim zdaniem ten teren powinien zostać w takim stanie w jakim jest, ponieważ żyją tam rzadkie gatunki zwierząt i roślin. Moze dzisja nie 
ma to znaczenia ale za 20, 30 czy 50 lat to miejsce może być jedynym takim miejscem na obszarze naszego miasta. Jest to miejsce dające 
życie. Powietrze - nam ludziom niezbędne do oddychania.W Jastrzębiu i tak już zanieczyszczonym przez kopalnie i niską emisję spalin z 
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domów jednorodzinnych, takie miejsce jak to - zielone, dziewicze jest niezbędne. Ja chętnie wybieram się tam na spacery zarówno w 
upalne jak i chłodne dni. To miejsce pozwala naprawdę odpocząć, podelektować się naturą. Każda ingerencja w tą przestrzeń zaburzy jej 
eko system. W Jastrzębiu pakuję takich miejsc jak to...  

387 24.11.2019 
14:59:14 

Marzę o basenie z prawdziwego zdarzenia i kino musi być. Skwer do spacerów z fontanną jak Pawłowice mają miejsce odpoczynku to 
czemu nie my? Marzę o miejscu gdzie z dumą innym pokażę jak park Zdrój owy. Taka wizytówka miasta. Marzę...  

388 24.11.2019 
15:29:32 

Galeria z siłownia i kinem ,obok kręgielnia i mieszkania  

389 24.11.2019 
15:39:51 

Basen typu aqua park 😊 

390 24.11.2019 
16:05:12 

Proponuję zrobić rynek z fontanną na środku, na obrzeżach małe obiekty handlowe, coś na kształt rynku w Jaworznie, czy rybniku.  

391 24.11.2019 
16:10:38 

Według mnie projekt jaki zaproponował inwestor jest w porządku i jestem za jego realizacja. Co do terenu przy byłym targowisku można 
by tam zrobić jakąś strefę rekreacyjno spacerową (podobną do Cegielni w Żorach) , ewentualnie pełnowymiarowy obiekt lekkoatletyczn.  

392 24.11.2019 
16:23:31 

Miasto powinno przejąć teren. 

393 24.11.2019 
16:23:44 

To miejsce jest już niepowtarzalną przestrzenią w naszym mieście. Moim życzeniem jest przede wszystkim aby pozostało oazą zieleni 
miejskiej w centrum miasta. Teraz jest zaniedbane, ale po wybudowaniu ścieżek, chodników, upożądkowaniu zieleni i drzew które tam 
rosną, będzie to przecudne miejsce do wypoczynku i rekreacji ruchowej.  

394 24.11.2019 
16:24:39 

To miejsce jest już niepowtarzalną przestrzenią w naszym mieście. Moim życzeniem jest przede wszystkim aby pozostało oazą zieleni 
miejskiej w centrum miasta. Teraz jest zaniedbane, ale po wybudowaniu ścieżek, chodników, upożądkowaniu zieleni i drzew które tam 
rosną, będzie to przecudne miejsce do wypoczynku i rekreacji ruchowej.  

395 24.11.2019 
16:47:51 

Miejsce spotkań dla młodzieży, ponieważ młodzi ludzie z naszego miasta nie mają sie gdzie spotykać.  

396 24.11.2019 
16:58:55 

Jd 

397 24.11.2019 
16:59:10 

Kfc 

398 24.11.2019 
16:59:16 

Kfc 

399 24.11.2019 
16:59:23 

Kfc 

400 24.11.2019 
16:59:31 

Kfc 

401 24.11.2019 
17:06:47 

kfc 

402 24.11.2019 
17:13:29 

Mega galeria 

403 24.11.2019 
17:20:15 

Jastrzębie jest jednym z najbardziej zielonych miast na terenie Górnego Śląska i powinno tak pozostać. Teren zielony lepiej 
zagospodarować jako teren rekreacyjny do jazdy na rolkach, hulajnogach, biegania rekreacyjnego lub na miejsce zielone do spacerów dla 
rodzin i seniorów mieszkających w mieście. Wykonanie kolejnego centrum handlowego przyczyni się wzrostem temperatur w mieście (w 
gorące dni, temperatura w miejscu, które nie jest zazielenione potrafi wzrosnąć nawet o +15 stopni C). By otworzyć kolejne sklepy można 
zagospodarować pustą przestrzeń na terenie kina Centrum, która od lat straszy swoim widokiem.  

404 24.11.2019 
17:22:54 

Kino !!!  

405 24.11.2019 
17:29:05 

Wielu młodym mieszkańcom Jastrzębia w tym mnie marzy się powstanie na tym terenie miejsc do spotkań z rówieśnikami, kawiarenek, 
może nawet restauracji, ponieważ jedyne miejsce, w którym spotykają sie ludzie w weekendy jest Mcdonald, niestety zmusza do tego 
sytuacja i brak ciekawych miejsc w mieście. Z terenów zielonych powstał Own, jednak nie ma możliwości spędzania tam czasu zimą lub 
podczas innych niesprzyjających warunków, to samo można powiedzieć o parku Zdrojowym, który odszedł w zapomnienie. Nasze miasto 
powinno żyć w weekendy i w godzinach wieczornych tak jak dzieje sie to w większych miastach na rynku chociażby. Zdecydowanie jestem 
za tym, aby z terenu zrobić punkty handlowo usługowe. 

406 24.11.2019 
17:32:10 

Brakuje nam parków w środku miasta. Pięknie zalesione gdzie można sie przejść. Zdroj jest za mały. 

407 24.11.2019 
17:33:21 

Porządny aqua park, taki jak np w Tychach, podgrzewana woda, basen zewnętrzny, duże bistro, basen (sztuczne fale) duży brodzik dla 
dzieci, sauny. Tego nam brakuje.  

408 24.11.2019 
17:39:33 

Drzewa, trawa, fontanna, kawiarnia, tor dla rolkarzy, plac gdzie można zorganozwac imprezę typu Sylwester 🙂  

409 24.11.2019 
17:39:39 

Drzewa, trawa, fontanna, kawiarnia, tor dla rolkarzy, plac gdzie można zorganozwac imprezę typu Sylwester 🙂  

410 24.11.2019 
18:35:11 

Kompromis, połowę zagospodarować obiektami handlowo-usługowymi( np jeśli ma być to galeria to  zrobić ją piętrowa wraz z parkingami 
itd itp) drugą połowę przeznaczyć na ładny zalesiony park(nie kolejne menelowisko) 

411 24.11.2019 
19:07:49 

Wizja inwestora z galerią i parkiem, w ogóle cały plan był/jest niesamowity i potrzebny. Wiele osób będzie pisało, że rynek, to jeśli tak to 
musi być na miarę XXI wieku. Nowoczesny, ekologiczny i samowystarczalny. 

412 24.11.2019 
19:23:25 

Coś dla młodzieży, gdzie będzie mogła spędzać czas (park linowy, skatepark, parkour), zrobić ankiete wśród młodych, co ich interesuje, co 
by chcieli.  

413 24.11.2019 
19:36:39 

Miasto potrzebuje centrum, a nie kolejnego blokowiska, czy galerii obok innej galerii. Ludzie potrzebują tlenu, zmniejszenia, a nie 
pogłębienia hałasu, niższych a nie wyższych temperatur, miejsca do wypoczynku i integracji. Głosuję za parkiem i rynkiem lub deptakiem 
np wzdłuż ulicy Sybiraków. 

414 24.11.2019 
19:51:15 

Uważam że powinny się tam znaleźć kina i sklepy. Chiałabym żeby  też był rynek. 

415 24.11.2019 
19:53:24 

Dobrze zeby tam powstał rynek, którego tak brakuje w Jastrzębiu. Moze tam  być osiedle i sklepy a takze kawiarnie i restauracje, sala 
koncertowa i konferencyjna. 

416 24.11.2019 
19:55:21 

Brakuje w Jastrzębiu rynku i porzadnego kina. Jakieś fajne centrum handlowe i rekreacyjne, dyskoteka i miejsce dla młodych. Kawiarnie, 
puby i dyskoteka. 
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417 24.11.2019 
19:57:51 

Aqua park, hala na koncerty i wazniejsze mecze siatkówki np i centrum konferencyjne i hotelowe. Puby i restauracje zeby wieczorem żyło. 
Hala ze sztucznym stokiem narciarskim jak w Manchesterze i Milton Keyns. 

418 24.11.2019 
20:00:28 

Puby z możliwością mniejszych koncertów. Restauracje,  basen aquapark i rynek. Fontanna, duża i wyjątkowa zeby wszycsy przyjeżdżali ją 
zobaczyć. 

419 24.11.2019 
20:04:04 

Uporzadkujmy teren zielony... stworzmy czesc parkowa z mozliwoscia wypoczynku, placem zabaw dla dzieci, z jakims oczkiem wodnym, 
fontanna, miejscem gdzie starsi mieszkancy miasta beda mogli wypoczac na emeryturze. Cale centrum to beton, pozbawiony zieleni... 
zostawmy tez troche dziekiej natury... taka jaka jest! Jesli zniszczymy NA SLASKU zielen to nastepni do zniszczenia bedziemy my!nie 
mozemy na to pozwolic. Wystarcza te galerie ktore sa... juz dosc mamy brzydoty w miescie.. galerie niech beda budowane w sgrefach 
ekonomicznych i tam gdzie nikomu nie beda przeszkadzac. Musimy bronic nature!dal samych siebie! 

420 24.11.2019 
20:16:44 

Oceniając co ma tam powstać  trzeba spojrzeć na otoczenie. Przede wszystkim duże osiedla wokół. Determinuje to konieczność stworzenia 
centrum którego brakuje. Jastrzębie zaprojektowane jest jako osiedla tworzące saowystarczalne  jednostki które zapewniają mieszkańcom 
wszystko w ramach osiedla. Osiedla woków nie spełniają tej funkcji bo nie dokończono tego projektu. Stworzenie centrum dla wszystkich 
osiedli. Trzeba więc ożywić ten rejon poprzez budowę placu spełniającego tę funkcję oraz funkcję mieszkalną, handlową, rekreacyjną itp. 

421 24.11.2019 
20:54:23 

Zmiana przeznaczenia terenu i późniejsze konsekwencje finansowe dla miasta powinna zostać surowo oceniona przez prokuraturę oraz 
sąd.  

422 24.11.2019 
21:02:52 

Kino  

423 24.11.2019 
21:38:56 

rynek 

424 24.11.2019 
21:47:31 

Ten teren to płuca centrum miasta dla młodych i starszych, idealnym na centrum wypoczynku czynnego, brak tylko miejsc rozrywki które 
mogłyby powstać wzdłuż ul porozumień. 

425 24.11.2019 
21:48:20 

Miasto powinno prędzej pomyśleć odnośnie strefy centrum. Miasto nie powinno oddawać strefy inwestorowi. W chwili obecnej Miasto 
straszy mieszkańców jeżeli nie będzie tam strefy usługowej to Miasto może liczyć się z wielomilionowymi roszczeniami?? Należało szybciej 
o tym pomyśleć. Moim skromnym zdaniem zbyt dużo w strefie jest galerii, dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest utworzeniem w tym 
miejscu pasu zieleni/ skweru dla mieszkańców, może by pomyśleć nad ryneczkiem? Na pewno jestem przeciwnikiem budowy kolejnych 
galerii w tym miejscu.  

426 24.11.2019 
21:55:31 

Jestem za przeznaczeniem tego terenu w 1/3 na działalność kulturalną a pozostałą jako park. Można by było organizować imprezy 
plenerowe. Park w centrum zaspokoił by potrzeby rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.Jest to w tym rejonie bardzo potrzebne. 
Handel i zabudowa zwiększy ruch samochodowy co spowoduje dodatkowe utrudnienia komunikacyjne. 

427 24.11.2019 
22:03:32 

Handlowo usługowe  

428 24.11.2019 
22:05:50 

Porządne kino np. Cinema city, aqua park, strefa dla dzieci. 

429 24.11.2019 
22:15:53 

Strefa powinna być do dyspozycji i realizacji planów inwestora ! Miasta nie stać na zapłatę 50 mln odszkodowania ! 

430 24.11.2019 
22:37:43 

W stylu nowoczesnego rynku, tereny zielone, fontanny, alejki z laweczkamu, plac zabaw itp. Miejsce dla rodzin z dziećmi, młodzieży i 
seniorów. 

431 24.11.2019 
22:51:25 

Moim zdaniem aby rozwinąć miasto jest iż w tym sektorze miasta powina być strefa tętniąca życiem, dającą miejsca pracy, nowe 
możliwości oraz ściągająca nowych inwestorów jest zrobienie tam pięknej strefy, budowa nowych bloków, jakiegoś kina sieciowego np. 
Helios, miejsc do spędzenia czasu np. Centrum rozrywki, muzeum, galerię sztuki lub czegoś podobnego gdzie można by było zacząć 
zarabiać pokaźne pieniądze. Dlatego też uważam iż to miejsce powinno być zagospodarowane przez sektor usług, rozrywki  

432 24.11.2019 
23:04:12 

Moim zdaniem powinna znaleźć się tam plywalnia ze zjeżdżalniami dla najmłodszych, saunarium dla starszych z grotami solnymi. Powinny 
być kawiarnie zadbane alejki z ławkami oraz fontanny świecące wieczorami. Dużo zieleni oraz ładnych rabatek z pięknymi kwiatami. 
Powinno znaleźć się coś dla młodzieży jako miejsce spotkań.  

433 24.11.2019 
23:19:04 

Moim zdaniem w tym miejscu powiem powstać jakiś fajny park żeby ludzie którzy mieszkają w centrum mogli wyjść z dziećmi na spacer. 
Zrobić ławeczki latarnie , ścieżki , na środku jakiś plac zabaw ,siłownia , budkę z lodami / piwkiem. 
Wszystko objąć monitoringiem żeby było bezpiecznie + patrole policji lub bezrobotnej straży miejskiej. Pozdrawiam   

434 24.11.2019 
23:19:43 

Strefa zielona z rynkiem  to najlepsze co możnaby zrobić w tym miejscu.  

435 24.11.2019 
23:20:42 

Uważam że mogłoby powstać coś w stylu. Centrum logistycznego aby skupiać inwestorów którzy byliby skłonni otwierać nowe zakłady 
pracy co prowadzi do rozwoju miasta i zatrzymałoby być może wyjazd młodych ludzi z tego miasta 

436 24.11.2019 
23:37:12 

Nowoczesny rynek  

437 24.11.2019 
23:37:30 

Nowoczesny rynek  

438 24.11.2019 
23:38:03 

Moja propozycja to: Zielona strefa dla mieszkanców z miejscem do aktywności fizycznej (bieganie, rolki, siłownia) oraz odpoczynku (ścieżki, 
ławeczki oraz nowoczesny plac  zabaw dla dzieci). Innowacyjny rynek z kawiarenkach, punktami usług oraz innymi miejscami spotkań. 
Koniecznie nowoczesne kino a obok rozbudować Lagunę i zrobić AquaPark. 

439 25.11.2019 
4:54:30 

Aqua park, siłownia i prawdziwe kino z dobrym nagłośnieniem  

440 25.11.2019 
6:29:03 

Jestem za 

441 25.11.2019 
6:53:30 

Chcemy zachowania zieleni, drzew np. w postaci parku z drobną infrastrukturą gastronomiczną i strefą kulturalno-rekreacyjną. NIE dla 
betonu, bloków, marketów! 

442 25.11.2019 
7:41:01 

Wizytòwką każdego fajnego miasta jest rynek .Moim zdaniem należy zbudować zabudowę z kamieniczek i z nich uformować rynek  

443 25.11.2019 
7:41:13 

Wizytòwką każdego fajnego miasta jest rynek .Moim zdaniem należy zbudować zabudowę z kamieniczek i z nich uformować rynek  

444 25.11.2019 
7:41:53 

Przede wszystkim kino  

445 25.11.2019 
7:56:07 

Uważam, że warto ten teren zagospodarować  na kompleks usługowo-handlowy, co tworzyłoby spójną całość z budynkami wokół i 
powstałoby prawdziwe centrum miasta. Na dzień dzisiejszy są tam same chaszcze. Nie jest tam ani bezpiecznie ani ładnie. Myślę, że można 
stworzyć projekt handlowo-usługowy, który chociaż częściowo wykorzystałby znajdujące się na tym terenie drzewa. 
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446 25.11.2019 
7:57:32 

Może coś ala 3 Wzgórza w Wodzisławiu. W naszym mieście nie ma miejsca, gdzie można pospacerować z rodzina.. park? 10min i po parku, 
OWN? 10min i koniec OWN. Także warto pomyśleć o takim miejscu dla mieszkańców  

447 25.11.2019 
7:57:54 

3 Wzgórza jak w SWD 

448 25.11.2019 
7:57:58 

Zrobić coś na wzór zorskiej cegiełni albo parku trzech wzgórz w Wodzisławiu.  

449 25.11.2019 
8:12:27 

Powinneń być to teren usługowo-rekreacyjny. Tak, aby możn abył odpocząc , zrobić zakupy, czy iść na dobrą kawę. Jak ekolodzy chca, to 
niech sami sobie wykupia ten teren od właściciela i płacą mu milionowe odszkodowania. Droga wolna. Dlaczego my mamy płacić za ich 
fanaberie. Albo niech Pan *** wyłozy kase z własnych środków.  

450 25.11.2019 
8:15:02 

Jedynym słusznym rozwiązaniem jest utworzenie odpowiednika ulicy Piotrkowskiej z Łodzi czy Stodolni z Ostrawy. Miejsce gdzie będzie 
można wieczorem i nocą wyjść i konsumować (Restauracje, Kluby  i Bary).  

451 25.11.2019 
8:18:21 

Strefa rekreacyjno zielona z mała gastronomia  

452 25.11.2019 
8:50:40 

Niezwykle pożądany w naszym mieście byłby aquapark lub chociaż basen z drobnymi atrakcjami typu sauna, jacuzzi. Basen "Laguna" jest 
tak obłożony zajęciami szkółek pływackich, że indywidualna osoba chcąca z niego skorzystać ma szansę wejść o godz. 6.00 lub dopiero po 
19.00. W Jastrzębiu jest duże zapotrzebowanie, szkoły pływackie muszą korzystać z basenów gmin ościennych aby zaspokoić potrzeby 
swoich klientów. Rodziny jastrzębskie muszą dojeżdżać do Pawłowic lub Żor. 

453 25.11.2019 
8:52:09 

Teren przeznaczyć pod zabudowę mieszkalno usługową 

454 25.11.2019 
8:54:45 

Moim zdaniem centrum handlowo -usługowe...z parkiem wodnym ,park leśny jest w Zdroju....Ale znając Jastrzębskie realizacje 
planów....zakończy się na wizualizacji jak rynek w Zdroju.Pozdrawiam 

455 25.11.2019 
8:55:29 

tylko park 

456 25.11.2019 
8:56:03 

Powinien prywatny inwestor zrealizować swoje plany ponieważ nas miasta nie stać na wypłacenie tak dużego odszkodowania a następnie 
ten teren przekształcić w park. Trzymam kciuki za Panią Prezydent i jej rozsądne decyzje. Jacek  

457 25.11.2019 
9:05:51 

Zdecydowanie centrum handlowo usługowe z wielosalowym kinem. Proszę zwrócić uwagę ile jeszcze osób wydaje pieniądze w ościennych 
miastach. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce tej wielkości, gdzie nie ma porządnego centrum handlowo rozrywkowego. 

458 25.11.2019 
9:13:52 

Jastrzębie-Zdrój potrzebuje inwestycji. Brakuje typowego centrum w którym będzie właśnie plac z fontannami, knajpki, biura i kino z 
prawdziwego zdarzenia. Bardzo ważne jest aby znalazły się tam bloki mieszkalne w nowoczesnym stylu oczywiście wszystko zaplanowane 
tak, aby znalazło się miejsce na tereny zielone. Z całego serca kibicuję temu pomysłowi i liczę szczerze na to, że inwestor stanie na 
wysokości zadania i zaczną się prace w tym terenie.  

459 25.11.2019 
9:35:15 

Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie 
wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy 
wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? 
Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie 
wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy 
wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt? Kiedy wybudujecie wiadukt?  

460 25.11.2019 
9:36:17 

Park , ławeczki,oczka wodne,mostki, jakiś tor przeszkód dla dzieci i młodzieży. Oczywiście pozostawić drzewa. 

461 25.11.2019 
9:37:54 

Uważam  że powinien być ten teren przeznaczony na obiekty handlowo-usługowe.Nie będziemy jeździć  i zostawiać pieniędzy w innych 
miastach bierzmy przykład z Żor tam wszystko się buduje Miasto się rozwija a u nas umiera. 

462 25.11.2019 
9:42:39 

centrum handlowo- usługowe 

463 25.11.2019 
9:48:15 

PARK. KAWIARENKI. OBIEKTY DO ZABAW DLA DZIECI. BY MOŻNA BYŁO BLISKO DOMU SPĘDZIĆ MIŁO CZAS Z DZIECIAKAMI. MIESZKAM NA 
POZNAŃSKIEJ.  

464 25.11.2019 
9:55:33 

Moim zdaniem przedmiotowy obszar powinien zostać przeznaczony jako teren zieleni urządzonej w celu ochrony bioróżnorodności oraz 
klimatu miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 
Pozdrawiam, Piotr 

465 25.11.2019 
10:00:08 

Kina galerie i budynki mieszkalne! Budować i to jak najszybciej. Setki miejsc pracy, podatki itp. Nie trzeba będzie jeździć do innych miast do 
kina itp 

466 25.11.2019 
10:02:03 

KFC  

467 25.11.2019 
10:04:33 

Oczywiście, że utrzymać obecne przeznaczenie terenu handlowo-usługowe i pozwolić w końcu zrobić w tym mieście porządne 
centrum....trzymam kciuki 

468 25.11.2019 
10:22:04 

Park, ławeczki, dużo drzew, ścieżki do chodzenia z psem, biegania, jeżdżenia na rolkach, knajpka z piwem, kawą. Coś a'la Park Nemcovej w 
Karvinie. 

469 25.11.2019 
10:36:51 

Dotychczasowe plany handlowo-usługowego zagospodarowania terenu najlepiej wpisują się w oczekiwania mieszkańców oraz są dla 
miasta szansą na rozwój i dorównanie sąsiednim miastom jak np. Żory 

470 25.11.2019 
10:44:18 

Najbardziej brakuje porządnego kina (multikino, cinemacity), ponieważ większość mieszkańców musi specjalnie jeździć do Rybnika. Są już 
dwie galerie, gdzie większość sklepów się powtarza, a nie mamy np. kiku. Ale moim zdaniem priorytetem powinno być kino, co bardzo 
dużo ludzi, także tak sądzi. 

471 25.11.2019 
10:53:50 

Obiekt handlowo-usługowy z kinem i dobrze zaprojektowaną i zorganizowaną zielenią. 

472 25.11.2019 
10:56:35 

Strefy zieleni mamy:Patk Zdrojowy, OWN, JAR. Trzeba tylko o nie dbać i je rozwijać. Teraz coś dla rozrywki by się przydało w naszym 
miescie. Hala z rampami, trampoliny dla dzieci i dorosłych, ścianki wspinaczkowe, aquapark kryty owszem. Coś czego nie ma w 
Wodzisławiu, Żorach czy Rybniku by ściągnąć sąsiadów też do Jastrzębia.  

473 25.11.2019 
10:56:57 

Jestem za obecnym przeznaczeniem terenu czyli handlowo usługowym w otoczeniu części poszanowaniej zieleni. 

474 25.11.2019 
10:57:20 

Wolałabym miejsce parkowo-rekreacyjne z pozostawieniem większości obecnego tam zadrzewienia.Nie podoba mi się pomysł z 
biurowcami i innymi betonowymi budynkami :/ 

475 25.11.2019 
11:04:28 

Kino 
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476 25.11.2019 
11:05:29 

Galeria z kinem z prawdziwego zdarzenia, żeby nie trzeba było jeździć do Rybnika czy Katowic  

477 25.11.2019 
11:05:36 

Powinien być park, nasze płuca Jastrzębiaw centrum miasta   

478 25.11.2019 
11:08:29 

Strefa kulturalno-rozrywkowo-handlowa wraz z gastronomia.Centrum handlowe z sieciowym kinem sklepami oraz strefą 
gastronomiczna.Zachowanie elementów zielonej roślinności wkomponowane w projekt. 

479 25.11.2019 
11:08:36 

Galeria ze sklepami i z kinem Cinema City  

480 25.11.2019 
11:08:44 

Park - dobrze oświetlony wraz z butikowymi sklepami i kawiarenkami. Balans pomiędzy strefą zieleni a strefą handlową. 

481 25.11.2019 
11:10:17 

Dobrze byłoby wybudować porządne kino kilka sal popcorn i wszystko to co posiada np cinema lub multikono 

482 25.11.2019 
11:16:48 

To jedyne miejsce w okolicy pełne drzew i należy o nie zadbać. Park to najlepsze co można zrobić, oszczędzając jak najwięcej drzew. 
przejęcie terenu jest konieczne. 

483 25.11.2019 
11:19:34 

sklepów ci u nas dostatek. wyłącznie park i jakieś tereny zielone, żeby było gdzie z rodziną pospacerować, zjeść lody itd. 

484 25.11.2019 
11:20:23 

W strefie centrum powinien znaleźć się park z licznymi aleja i i strefą gastronomiczną. Nie potrzeba kolejnej galerii handlowej z tymi 
samymi badziewnymi sklepami! Pozdrawiam  

485 25.11.2019 
11:26:51 

Moim zdaniem powinno zostać utrzymane przeznaczenie terenu na handlowo-usługowe :) 

486 25.11.2019 
11:35:51 

Galeria połączona ze strefa relaksu przy zieleni  

487 25.11.2019 
11:39:51 

centrum handlowo-usługowe 

488 25.11.2019 
11:41:03 

Teren zdecydowanie nie powinien być przeznaczony tylko i wyłącznie na powierzchnie parkowe. Jest to jedna z najważniejszych działek w 
mieście, powinna być wykorzystana na nowoczesne miejsce spotkań mieszkańców. Kina, restauracje, miejsca rozrywkowo-usługowo-
handlowe. Uważam, że duży klub fitness jest złym pomysłem, coraz więcej takich klubów powstaje w różnych rejonach miasta, same 
Centrum powinno być atrakcją dla dużo szerszego grona mieszkańców.  

489 25.11.2019 
11:46:34 

Jastrzębie to starzejące się w zastraszającym tempie miasto. Najważniejszą sprawą jest organizacja miasta w kierunku atrakcyjności dla 
młodych. Młodzi jastrzębianie idą do kina w Rybniku, robią zakupy w Żorach, wydają swoje pieniądze (jak pokazuje średnia całkiem spore) 
w każdym innym miejscu niż w Jastrzębiu. Żadna żaba, patyczak czy inne ptactwo i robactwo nie zatrzyma tu młodych. Temat tych 
zwierzątek jest opłacany przez działające interesy tej strefy nie chcące konkurencji (i wie o tym każdy myślący).  
Priorytety dla ludzi młodych to (w tej kolejności): DUŻE KINO, Plac miejski (Pani ***! – Niech Pani zapisze się w Historii jako TEN Prezydent 
który w końcu dał miastu taki obiekt), Strefa Rozrywki, Strefa handlu z strefą restauracyjną.  
/Robert 

490 25.11.2019 
11:50:35 

Moim zdaniem powinno byc nowoczesne kino!  

491 25.11.2019 
11:50:51 

G***  

492 25.11.2019 
12:00:37 

Według mnie strefa Centrum powinna być handlowo - usługowa z terenem rekreacyjnym. Koncepcja przedstawiona przez firmę 
wkomponuje się w projekt nowoczesnego miasta.  

493 25.11.2019 
12:03:12 

Miasta nie stać ,aby odkupić za duże miliony teren i robić park ,bo to nierentowne,co to za biznes. 
Jest firma która chce zainwestować w ten bezużyteczny teren znaczne nakłady ,będzie też w miarę zielono ,przyciągnie też ta inwestycja 
ludzi do centrum ,a inwestor zadba również o układ komunikacyjny wokół całej inwestycji ,więc dlaczego nie dać zielonego światła 
inwestycji ? 
Nasze miasto jest zielone ,mamy pobliski las Kyndra w którym jest multum ścieżek i każdy kto chce może tam iść ,mamy park w Zdroju i 
jakoś nie widzę ,aby szły tam tłumy ludzi ,całe te blokowanie jest bardzo sztuczne ,ktoś boi się o własne interesy. 

494 25.11.2019 
12:07:09 

uważam że najwyższy czas zagospodarować ten teren w centrum miasta  wydać należy zgody na planowane inwestycje ,a póżniej pilnować 
by stare drzewa zostały . 

495 25.11.2019 
12:08:11 

Bardzo podoba mi się propozycja inwestora. Miks rekreacyjno-usługowy do tego kilka blokow mieszkalnych. Rewelacja. Zacznijcie budowac 
czem prędzej. To jest cetrum miasta, parki mogą być na obrzeżach. W Zdroju mamy piękny park. 

496 25.11.2019 
12:11:04 

Zdecydowanie kino. Cieszyn się doczekał Cinema City a jest mniejszym miastem. Jest park zdrojowy, own, wystarczy. Centrum usługowo-
handlowe, nowe miejsca pracy przy okazji powstaną. A i młodzi ludzie przestaną uciekać.  

497 25.11.2019 
12:11:34 

Powinno pozostać terenem handlowo-usługowym i mieszkalnym z roślinnością w ilości odpowiedniej do potrzeb i estetyki. Wizualizacja z 
listopada tego roku jest dobra.   

498 25.11.2019 
12:17:12 

W tym miejscu powinien powstać park. Zostawić sporą ilość zieleni, wytyczyć po środku ścieżki i powstawiać małe 
sklepiki/kawiarenki/lokale. Nie duże kolosy które całkowicie zabiorą zieleń w mieście a będą zbędnę tylko małe sklepy które uprzyjemnią 
wypoczynek.  

499 25.11.2019 
12:25:19 

Przestrzeń publiczna z fontanną, ławeczkami, wodnym placem zabaw, amfiteatrem. Połączenie Own z Trzy wzgórza. 

500 25.11.2019 
12:31:03 

Strefa rekreacyjno- handlowa byłaby w porządku, z naciskiem na rekreację i pozostawienie jak największej ilości drzew  

501 25.11.2019 
12:36:50 

Handlowo usługowe. Porządna, duża galeria z kinem, sklepami innymi niż te które obecnie są w Jastrzębiu, restauracjami, kawiarniami i 
być może jakąś kręgielnia, na wzór rybnickiej plazy. Co by było się gdzieś rozerwać, pobawić.  

502 25.11.2019 
13:01:54 

Chciałbym lepsze kino, najlepiej Cinema-City 

503 25.11.2019 
13:06:44 

Nie jestem za tym aby miasto przejęło teren, jednak chciałbym aby w tym miejscu postał kompleks basenowy rekreacyjny, oraz spory park. 

504 25.11.2019 
13:07:05 

Kino i pożądane centrum handlowe  

505 25.11.2019 
13:08:38 

Pindball 
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506 25.11.2019 
13:10:14 

Potrzeba nam centrum z prawdziwego zdarzenia. Miejsca, gdzie można spędzić wolny czas nie tylko na zakupach. Potrzeba nam rynku. 
Potrzeba kina z prawdziwego zdarzenia. Potrzeba centrum rozrywki.  Potrzeda nam restauracji i knajp. Takich do spędzenia weekendu z 
przyjaciółmi, ale i takiego, gdzie można zabrać dzieci. 

507 25.11.2019 
13:16:00 

Bezwzględnie powinno powstać centrum handlowo usługowe 0 

508 25.11.2019 
13:35:04 

Miasto powinno podjąć się przejęcia tego terenu. Miasto w tym miejscu przeżywa już odczuwalną przez mieszkańców stagnację (chociaż 
jastrzębianom nigdy się nie dogodzi...). Najbardziej podobałaby mi się strefa centrum z kinem, małym rynkiem z fontanną, siłownią, na 
pewno z czymś ciekawym. Oczywiście, połączyłbym to z parkiem lub mini parkiem jeśli mielibyśmy wykorzystać ten teren na budynki 
mieszkalne lub handlowe.  
Pozdrawiam mocno i życzę powodzenia 
Młody Jastrzębianin 

509 25.11.2019 
13:41:05 

Kino coś typu cinema city... oraz kompleks wypoczynkowy z restauracjami których nie ma w pobliżu czyli np pizza hut. Kawiarnie, miejsca 
zabaw dla dzieci aby rodzice mogli odpocząc przy kawie i patrzeć na dzieci bawiące się. Nie potrzeba kolejnej galerii w  której będą kolejne 
sklepy odzieżowe powtarzających się marek. Resztę zagospodarować jako piękny park, z ścieżkami, fontanną.  

510 25.11.2019 
13:46:13 

Teren jest własnością prywatną i nikt nie powinien się wypowiadać i narzucać właścicielowi typu zabudowy. 

511 25.11.2019 
13:50:32 

Uważam, że miasto powinno pomimo konsekwencji odszkodowań nabyć rzeczony teren oraz przeznaczyć na cele parkowe. W chwili 
obecnej tworzenie kolejnych terenów handlowo- usługowych w centrum mija się z celem. Zadbany zalesiony park w centrum miasta 
będzie znacznie ciekawszą wizytówką w regionie niż kolejna "galeria". Kierowałbym się ku: mniej betonu, więcej zieleni.  

512 25.11.2019 
14:07:31 

Zdecydowanie powinna się stworzyć strefa handlowo uslugowo rekreacyjna z kinem, deptakiem,  kawiarenkami i sklepami. Będzie to nasze 
nowe Centrum taki "Rynek", którego bardzo brakuje.  

513 25.11.2019 
14:07:54 

Mom zdaniem w Jastrzębiu dość już przestrzeni komercyjnych. Między osiedlami potrzebny jest zielony teren dla rekreacji mieszkańców 
miasta. Park, mały "zielony rynek" z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. 

514 25.11.2019 
14:12:33 

Park 

515 25.11.2019 
14:25:14 

Uważam , że powinien powstać tam typowy rynek wokół którego powinny być : ratusz miejski, urząd stanu cywilnego , sklepiki , kafejki i 
restauracje   a z boku mogły by powstać : jakiś bank , galeria i kamieniczki mieszkalne- oczywiście wszystko wkomponowane  w istniejącą 
zieleń 

516 25.11.2019 
14:33:47 

Obecny projekt/wizualizacja wydaje sie być bardzo interesujący. Teren powinien pełnić funkcje użytkowe w szerokim zakresie. Powinny się 
tu znaleźć zarówno tereny zielone w formacie skwerów z małą architekturą wkomponowane w obiekty użyteczności publicznej jaki punkty 
handlowo- usługowe,  strefa rozrywkowa z nowoczesnym kinem oraz funkcjonalnie zaplanowana przestrzeń spotkań coś w formie 
uniwersalnego placu, który może być miejscem organizacji imprez masowych, pikników, targów. Pożądane są obiekty gastronomiczne, 
strefa coworkingu, galeria artystyczna. Teren powinien też pełnić funkcję biznesową. Powinien też znaleźć się tu hotel. 
Obiekt musi wykraczać poza trendy, trzeba skupić się na tym co będzie za 20- 30 lat. Należy myśleć " jak wyjść z pudełka". W pobliżu należy 
zaplanować dworzec PKP 

517 25.11.2019 
14:47:21 

Myślę, że miasto powinno odkupić teren i w miejscu tym stworzyć park.  

518 25.11.2019 
14:59:37 

Po to zabrano ludziom ogródki działkowe, żeby zrobić centrum. Najwyższy czas, zamiast wybiegi dla psów za 0,5 mln zł 

519 25.11.2019 
15:03:00 

Absolutnie PARK 

520 25.11.2019 
15:04:13 

Centrum handlowo-usługowe.  

521 25.11.2019 
15:04:49 

Jeżeli zgodzimy się na propozycje inwestora zostanie 3 procent obecnej zieleni a pan inwestor wybuduje luksusowe osiedle (może je 
ogrodzi) i powie że na resztę inwestycji musi zarobić.Magistrat będzie zadowolony My nie!! 

522 25.11.2019 
15:06:13 

Jeżeli zgodzimy się na propozycje inwestora zostanie 3 procent obecnej zieleni a pan inwestor wybuduje luksusowe osiedle (może je 
ogrodzi) i powie że na resztę inwestycji musi zarobić.Magistrat będzie zadowolony My nie!! 

523 25.11.2019 
15:41:30 

Musi powstać centrum usługowo handlowe A w nim kino z prawdziwego zdarzenia  

524 25.11.2019 
16:06:10 

Miasto potrzebuje inwestycji a więc popieram inwestora. 

525 25.11.2019 
16:06:56 

aqupark 

526 25.11.2019 
16:15:39 

Zdecydowanie przeznaczenie handlowo-usługowe. Taka jest opinia większości mieszkańców, zwłaszcza młodych. Park, deptaki, las to 
fanaberie emerytów którzy głośno o tym mówią ze względu na nadmiar wolnego czasu. Miasto to miasto a nie park narodowy, potrzebuję 
rozwoju. Park już mamy w Zdroju.  

527 25.11.2019 
16:27:13 

Nie wyobrażam sobie zabudowania go budynkami handlowo-usługowymi czy mieszkalnymi. Jastrzębie nie potrzebuje więcej galerii 
handlowych, za 20 następnych lat będziemy pewnie się zastanawiać, co począć z opuszczonymi budynkami tego typu, jak je zrewitalizować 
i skąd na to wziąć środki. Powiedzmy też jasno, że mamy naciapane tego typu budynków bez ładu i składu po mieście i kolejne tego typu 
inwestycje to chaos architektoniczny. Studium określa przeznaczenie terenu i żadne wizualizacje przedstawiane teraz przez właściciela 
terenu go nie wiążą na etapie realizacji, więc jeśli Rada Miasta nie zmieni przeznaczenia terenu, to zostanie z ręką w nocniku w momencie, 
kiedy przyjdzie do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.  Park - ekologia, zdrowy tryb życia - jestem na tak! 

528 25.11.2019 
16:32:02 

Plan pokazany podczas konsultacji jest bardzo dobry szybko realizować! 

529 25.11.2019 
17:00:36 

Część rekreacyjno uslugowa 

530 25.11.2019 
17:01:01 

Witam. Jak dla mnie powinno tam powstać KFC, którego tak bardzo wszyscy wyczekują już od dłuższego czasu, natomiast muszę także 
powiedzieć, że bardzo podoba mi się pomysł z kinem, które miałoby tam powstać. 

531 25.11.2019 
17:03:16 

Centrum handlowo-usługowe 

532 25.11.2019 
17:09:53 

Romantyczny park z jakimś stawem, żeby można było się gdzieś przejść z osobą ukochaną. Nie niszczmy przyrody aż tak.  
Dużo ludzi wolałoby zostawić taki kawałek natury.  
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533 25.11.2019 
17:13:59 

Uważam, iż jako mieszkaniec miasta Jastrzębie Zdrój i młody człowiek odczuwam zapotrzebowanie na miejsce rozrywki w tym mieście, 
jakim mogło by być porządne kino,gdzie wyświetlane by były wszystkie obecnie grane filmy w innych placówkach tego typu. Równie 
chętnie uczęszczałabym do miejsc gastronomicznych, takich jak "KFC" albo "Starbucks". Liczę na rozpatrzenie tych spraw i pozdrawiam.  

534 25.11.2019 
17:37:51 

W obszarze gdzie jest duży las pomiędzy laguną a dworcem wyrównać teren i zrobić jump city, świat trampolin lub coś podobnego  

535 25.11.2019 
17:48:47 

Moim zdaniem to idealne miejsce na piękny park. 

536 25.11.2019 
18:04:54 

Aquapark,centrum handlowe i kino  

537 25.11.2019 
18:13:15 

Teren ma potencjał wypoczynkowo-rekreacyjny. Park, skwery, scieżki edukacyjne, trasa biegowa z dodatkowymi elementami do 
treningów. Wiele scenariuszy sprawi radośc mieszkańcom.Handel i usługi w tym miejscu tylko pod postacią np małej lodziarni, ogródka 
piwnego latem czy stoiska z watą cukrową, a nie kolejnego betonowego molocha! W mieście galerii i sklepów jest wystarczająco. I tak się 
powielają te same oferty. Z tej strefy warto zrobic cos gdzie beda ludzie przyjeżdżać z calego miasta wypocząć, a nie tylko okoliczni 
mieszkancy wychodzić z psem na spacer...   

538 25.11.2019 
18:13:39 

PARK MIEJSKI!!!!!! tak ogromne miasto nie ma parku w miejscu, gdzie mieszka większość Jastrzębian. Proponuję zajrzeć do Rodzinnego 
Parku Rozrywki w Wodzisławiu Sląskim lub do Cegielni w Żorach.  

539 25.11.2019 
18:19:41 

Burdel zróbcie. 

540 25.11.2019 
18:22:49 

Pamiętam że jako dziecko spacerowałam w tym miejscu razem z rodzicami dlatego nie wyobrażam sobie żeby te wszystkie drzewa miały by 
zostać wycięte na rzecz wybudowania jakiegoś marketu czy innego aqua parku... Myśle że najbardziej słuszną inwestycją był by park w 
którym można by spędzić miło czas z rodziną lub znajomymi zamiast siedzieć w już ktorymś z kolei centrum handlowym. Miastu przyda się 
taki teren zieleni, teren na którym będzie można po prostu odpocząć od paskudnych bloków i reszty zabudowy... 

541 25.11.2019 
18:35:28 

Cinema city albo multikino 

542 25.11.2019 
18:37:59 

Koniecznie powinien to być teren zieleni parkowej. Mieszkańcy w weekend powinni mieć więcej możliwości pospacerowania z dziećmi 
niekoniecznie przy ulicy. Jakaż to przyjemność biegać/spacerować i wdychać spaliny? Poza tym miejsc zielonych brakuje w Jastrzębiu i w 
tym celu powinny zostać podjęte kroki. 

543 25.11.2019 
18:53:38 

Myślę że to miejsce powinno mieć możliwość rozłożenia koca latem na trawie kupienia przysłowiowej waty cukrowej dzieciom, place 
zabaw, dróżki rowerowe i dla osób biegających. Na pewno miejsce gdzie będzie cukiernia lodziarnia i miejsce spotkań towarzyskich. Coś na 
kształt parku zdrojowego i rynku razem wziętych. Na pewno pod wypoczynek, a nie tylko handlowo-usługowe miejsce. Tego trzeba 
ponieważ osoby z dalszych zakątków Jastrzębia nie zawsze mają możliwość dojechać do parku w Zdroju lub siły na tak daleki spacer. 
Dlatego tak to widzę.  

544 25.11.2019 
18:54:12 

Pogodzic centrum z parkiem ,kinem .Wygonic  meneli z tego terenu.. 

545 25.11.2019 
18:59:28 

Jak najbardziej powinna być strefa handlowo usługowa oraz strefa zamieszkania aby powstały tam mieszkania, które mogły otrzymać 
osoby młode oraz rodziny z dziećmi, myśle  ze taki krok w stosunku do młodych osób na pewno dobrze się odwdzięczy, do tego strefa 
rekreacyjna dla rodzin na niedzielne wypady 

546 25.11.2019 
19:30:15 

Według mnie powinna zostać wybudowana duża galeria handlowa  

547 25.11.2019 
19:39:26 

W tym rejonie powinno znaleźć sie sklepy alejki rynek park kino  

548 25.11.2019 
19:55:00 

Najlepsza inwestycją jest park 

549 25.11.2019 
19:55:43 

Brakuje tu sklepu sportowego  
Decathlon byłby rewelacyjny! 

550 25.11.2019 
20:43:27 

Handlowo-usługowe (+jakieś dobre kino) 

551 25.11.2019 
20:51:48 

Handlowo-uslugowe  

552 25.11.2019 
20:52:48 

Tylko centrum handlowo-usługowe 

553 25.11.2019 
21:06:26 

Miasto powinno utrzymać studium handlowo - usługowe 

554 25.11.2019 
21:07:17 

Miasto powinno utrzymać studium handlowo-usłógowe  

555 25.11.2019 
21:34:08 

Centrum handlowe 

556 25.11.2019 
22:07:46 

W przedmiotowej lokalizacji winna być strefa handlowo-usługowo-wypoczynkowa. dwie pierwsze nie wymagają komentarza, natomiast 
strefa wypoczynkowa dotyczy takiego wygospodarowania przestrzeni, aby można było tam stworzyć np. skwer z fontanną, ławki itp., które 
służyłyby mieszkańcom. 

557 25.11.2019 
22:21:25 

Dobry wieczór. Nie raz mówiłem o swojej wizji zagospodarowania centrum spotkań wszystkich mieszkańców w naszym mieście ale 
pierwszy raz podzielę się swoim pomysłem (2 dobre lokalizacje)Pierwsza- obecny parking przy galerii koło kina Centrum. Wystarczy 
zamknąć tą przestrzeń od ulicy Piłsudskiego (nie wierzę że nie znajdą się chętni na postawienie lokalu gastronomicznego-sieciowe pizzerie 
czy lodziarnio-ciastkarnie) na środku postawić pomnik górnika i można miło spędzić czas w lokalu bądź pod parasolką w centrum 
miasta.(Nie raz rozmawiałem z różnymi ludźmi o takim rozwiązaniu i każdy były pełen podziwu dla pomysłu). Drugi - zamknąć część ulicy w 
Zdroju od ronda przy kinie do końca ulicy za dawnym uniwersytetem i zrobić deptak w formie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.  

558 25.11.2019 
22:25:40 

Według mnie fajnie byłoby zobaczyć nowoczesne osiedle, do tego kilka sklepów, jakieś firmy itd oraz mały park 

559 25.11.2019 
22:33:17 

W naszym mieście brakuje takiego miejsca jak "Cegielnia" w Żorach 

560 25.11.2019 
23:23:41 

Jedynym sensownym rozwiązaniem jest stworzenie nowoczesnej bazy handlowo-uslugowej (galerii) w oparciu o tereny zielone. Miejsce to 
miałoby być centralnym punktem życia towarzyskiego i handlowego miasta. Do tego Aqua park 
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561 25.11.2019 
23:24:53 

Kino, kawiarnie,bary,park  

562 25.11.2019 
23:28:29 

Witam, 
Moim zdaniem nalozenie obowiazku zagospodarowania 30% powierzchni terenem zielonym stworzy mozliwosc polaczenia kompleksu 
handlowego z latwymi w urzymaniu akcentami zieleni. Miasto nie bedzie musialo niczego placic i zdobecie ladna przestrzen z minimum 
wkladu finansowego.  
Pozdrawiam, Marcin P ***** (nazwisko ukryto w raporcie) 

563 26.11.2019 
6:18:24 

Strefa centrum powinna mieć charakter usługowo-handlowy.Terenow rekreacyjnych jest w mieście sporo,a wpłacenie milionowych 
odszkodowań za utworzenie następnego uważam  za działanie  bez sensu 

564 26.11.2019 
6:57:55 

Teren handlowo usługowy  

565 26.11.2019 
6:58:28 

Uważam ze w tym miejscu powinna powstać galeria ! 

566 26.11.2019 
6:59:11 

Galeria 

567 26.11.2019 
7:50:48 

Komu wy to chcecie budować?  
W Jastrzębiu potrzeba oddziału uczelni wyższej, i kilka dobrych fabryk, czyli coś co przekona młodych ludzi do zostania w tym mieście, bo 
wszyscy stąd wyjeżdżają. Potrzeba też lepszej komunikacji z pozostałą resztą Śląska, bo jedna firma kursująca do Katowic to za mało. Sam 
studiuje w Gliwicach i mam dwie opcje - albo tam mieszkać albo jeździć samochodem. 

568 26.11.2019 
8:52:34 

Park ze ścieżkami rowerowymi 

569 26.11.2019 
8:56:27 

Kino 

570 26.11.2019 
9:02:35 

Park 

571 26.11.2019 
9:15:10 

Park 

572 26.11.2019 
9:51:29 

Powinno powstać kino z prawdziwego zdarzenia Cinema.  Coś  na wzór nowej galerii którą powstaje w Żorach. Dziękuję Pozdrawiam  

573 26.11.2019 
10:07:09 

Błagam, ludzie, zróbcie w końcu rynek! miejsce letnich spotkań, ogródków, gdzie dookoła rynku są sklepy, miejsca rozwoju małych firm. 
Miasto bez rynku, to nie miasto! Jeśli nie macie Państwo takich możliwości, to ja jako mieszkaniec tego miasta proszę o nowe mieszkania, 
wszyscy mamy dość drogich, zużytych bloków przez kopalnie. Chcemy świeżości, czegoś nowego, z możliwością wykupienia w przyszłości. 
Nawet kosztem większego czynszu, aby "spłacać" miastu mieszkanie.  

574 26.11.2019 
10:12:20 

park 

575 26.11.2019 
10:17:14 

Kolejna galeria jest zbędna, sklepy ktore sa wystarczają, a jesli ktos ma większe wymagania to mozna raz na jakis czas wybrać sie do 
Rybnika czy Katowic, w Zorach przy wislance rowniez powstanie galeria, a my, Jastrzebie uszanujmy reszte zieleni ktorej jeszcze nie 
wycięto, mozna zrobic wiele rzeczy w tym miejscu nie ścinając wszystkich drzew, park a w nim ścieżki dla biegaczy i spacerowiczów, moze 
mały kącik dla zwierząt, ewentualnie jakas kawiarnia czy nawet foodtrack w środku parku. (Zamiast robic kolejną galerie, mozna 
wyremontować kino centrum) 

576 26.11.2019 
10:36:27 

Obszar powinien łączyć obie te funkcje i stworzyć nowoczesne centrum, z przestrzenią biurową, żeby ściągnąć do miasta firmy i otworzyć 
nowe miejsca pracy, z funkcją handlowo-usługową i z terenem zieleni parkowej. Warto mieć na względzie brak rynku w Jastrzębiu i 
postarać się tak wykonać inwestycję, żeby Jastrzębianie mieli miejsce docelowe niedzielnych spacerów. Zaletą tego miejsca mógłby też być 
plac, gdzie odbywałyby się imprezy miejskie, zamiast na parkingu pod kinem Centrum. 

577 26.11.2019 
10:50:05 

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania strefy centrum jest bardzo ciekawa. W końcu w mieście pojawiłoby się miejsce tętniące 
życiem. Ze strefy na pewno skorzystaliby młodzi. Pojawiłyby się miejsca w których mogliby aktywnie spędzać czas. Jestem za realizacją 
koncepcji przedstawionej przez właściciela. Tym bardziej, że centrum handlowe będzie „zielone”. Zielone ściany i dachy bardzo 
rekompensują wycinkę drzew. Podziemne parkingi - rewelacja. W końcu dołączylibysmy do miast, które już od dawna żyją w XXI wieku.  

578 26.11.2019 
10:50:50 

Park z fontannami , siłownią na powietrzu miejscem  klimatycznym , z kwiatami, moze  wodospadem sztucznym. 

579 26.11.2019 
11:03:59 

Miastu brakuje terenu zielonego w centrum. Miejsca, wolnego od betonu, ruchu samochodowego. Miejsca do którego można udać się z 
dziećmi, w którym można odpocząć. Centrum miasta jest zalane betonem. Nie pasuje do wizji „Zielonego Miasta”, propagowanej w 
ostatnich latach. 

580 26.11.2019 
11:22:06 

Skocznia narciarska 

581 26.11.2019 
11:22:48 

Cmentarz z wielkim mauzoleum dla pani prezydent 

582 26.11.2019 
11:23:28 

Zostawic teren prywatny 

583 26.11.2019 
12:47:55 

Dobrze by było gdyby zostały tam tereny zielone, bo park w Zdroju to trochę mało, jak na takie miasto. A jeśli już miałoby cis powstać to 
może jakiś fajny kryty basen, że strefa dla dzieci, itp. A nie kolejna galeria handlowa.  

584 26.11.2019 
15:41:15 

1) Teren handlowo-usługowy z multipleksem kinowym na max 30% 
2) Teren sportowy (korty tenisowe, korty squasha, badmintona) na 30% 
3) Tereny zielone (są np. pasieki leśne na których można zarabiać na eko miodach) 40% 

585 26.11.2019 
15:47:15 

Park z miejscem rekreacyjnym. 

586 26.11.2019 
16:00:43 

Uważam że najlepszą alternatywą dla Jastrzębia byłoby zaspokojenie  po części  każdego  tz. wybudowanie lokali uslugowo-handlowych 
(Cinema City, multikino, itd.) a także  wydzielić część rekreacyjno wypoczynkową(park). Mamy bardzo dobrych architektów, niewieże że nie 
da się  pogodzić  jednego i drugiego. Co do wielomilionowych odszkodowań, no niestety straty zawsze są ale robimy to dla 
społeczeństwa(dla Nas samych). Pozdrawiam Jastrzębianin 

587 26.11.2019 
16:04:43 

Piękny byłby tam park, alejki i porządny plac zabaw, w tym jeden  wodny  plus jakaś fontanna . Park zabaw podzielony na 3 strefy: maluszki,  
przedszkolaki i wspinaczka lub mini park linowy darmowy , niski - takie place podzielone są w Katowicach na 3 stawach, albo  w Czeladzi 
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jest mini park linowy.  Stref handlowych jest i tak już multum w centrum. Jak powstała galeria, Kaufland to padły podziemia . To po co 
znowu strefa handlu. Dajcie ludziom mieć zieleń zagospodarowaną 

588 26.11.2019 
16:09:23 

Jastrzębie-Zdrój już teraz ma wiele mini parków, ale uważam, że tego nigdy nie jest za dużo. Byłoby wspaniale urządzić tam park z 
odpowiednim parkingiem, gdzie przyjeżdżający z obrzeży miasta mogliby zostawić auto i spędzić miłe czas. Centrów handlowo-usługowych 
już teraz jest za dużo i akurat w tym miejscu byłoby to już przesadnie skoncentrowane (obok jest Galeria Jastrzebie). 

589 26.11.2019 
17:17:09 

Miastu potrzebna jest rzeczywista strategia przyciągania inwestycji które stworzą wysokopłatne stanowiska pracy (Galerie do takich się nie 
zaliczają) jako konkurencja dla przemysłu górniczego. Chyba że chcemy podzielić los miasta Bytom, bo w chwili obecnej jedyna sensowna 
alternatywa to autobus do zakładów produkcyjnych w Czechach. W dobie coraz bardziej popularnego e-commerce i zamówień 
wszystkiego w internecie Galerie Handlowe tracą sens i ilość zamykanych galerii będzie rosnąć. Wystarczy poszukać informacji na ten 
temat w stanach. U nas możemy do tego jeszcze dorzucić tzw niedziele handlowe. W związku z tym wydaje się że racjonalnym byłoby 
zagospodarowanie terenu zielonego na potrzeby społeczne miasta. Ale jak już wyżej wspomniałem - alternatywa dla górnictwa w pierwszej 
kolejności. 

590 26.11.2019 
18:20:52 

Mam nadzieje,że wygra tutaj rozsądek i mieszkańcy doczekają się porządnego centrum z kinem,restauracjami itp." Ekologom" pisze 
stanowcze NIE 

591 26.11.2019 
19:59:32 

Witam. Mieszkamy w Jbiu 33 lata. Obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie "SC". Wg nas lepszym wyjściem dla miasta i mieszkańców byłaby 
budowa galerii, kina itp, jednak z wyodrębnionym miejscem parkowym. I to nie wielkości skwerku pod Małą Galerią, tylko czymś 
konkretniejszym. Parkiem gdzie faktycznie człowiek znajdzie spokój i zieleń na trochę większej powierzchni. 

592 26.11.2019 
20:05:35 

Witam, myśle ze większość mieszkańców miasta nie chce kolejnej galerii handlowej. Niech miasto przejmie ten teren i zrobi jakiś park 
zieleni albo park rozrywki z ścieżkami rowerowymi, placem zabaw dla dzieci tak jak np trzy wzgórza w Wodzisławiu śląskim. Pozdrawiam 

593 26.11.2019 
20:12:19 

zagospodarować na sportowo  

594 26.11.2019 
20:24:36 

Sądzę, że w Jastrzębiu brakuje miejsca dla rodzin z dziećmi. Restauracji, parku rozrywki, placu zabaw, rozrywek kulturalnych dla rodzin. 
Gdyby stworzyć taki "park",który to wszystko by łączył, ludzie bardziej by się integrowali, rozwijali, zaczęli identyfikować z Jastrzębiem.A 
poza tym przyjeżdżali by ludzie z innych miast, co chyba jest dobre dla miasta. Taki kompleks byłby idealnym miejscem, gdzie spotykałyby 
się rodziny, dzieci rozwijały przez zabawę, kultura towarzyszyła by małym w postaci teatru, tańca, sztuki, rodzice mogliby przy kawie 
obserwować dzieci. Takich pomysłów jest dużo.  

595 26.11.2019 
21:02:41 

Widziałem propozycje inwestorów - drzew zostaje kilka, a reszta to będzie zamknięte osiedle samowystarczalne, wybetonowane, a nie 
żadne centrum. A nie ma czym oddychać, wytnijmy więc te drzewa i się uduśmy. Lub zróbmy park dla wszystkich, a nie deweloperów. 
Trochę uładzony, ale park! 

596 26.11.2019 
21:07:40 

Park. Ścieżki, ławeczki i drzewa. Pozdrawiam! 

597 26.11.2019 
21:51:32 

Powinien powstać duzy park dla mlodszych jak i starszych pozostaly by i drzewa oraz jakis park rozrywki by nietrzeba bylo szukac wrazen w 
innych miastach bo jak dotąd wiekszosc mieszkancow Jastrzębia jezdzi do Wodzisławia gdzie istnieje bardzo ładny park rozrywki do 
Pszczyny gdzie jest piekny park czy innych miast gdzie istnieje chocby rynek a dalo by rade to polaczyc troche zabudowan w srod miejskiej 
dzungli deptakow i rozrywek  

598 26.11.2019 
21:52:01 

Miejski park z fontannami...ławeczkami...dobrze oświetlony...małe gastronomię...amfiteatr...miejsce w którym miło można spędzić czas 
wolny od obowiązków... 

599 26.11.2019 
21:55:12 

Albo cos spektakularnego by teraz to z innych miast przyjezdzali do nas a nie my wiecznie napychamy kieszenie innym miasteczkom 
chocby taki twinpigs w Zorach albo energylandia co prawda prywatni inwestorzy ale tu jakby zrobic cos spektakularnego to i z nad morza 
mozna by bylo ściągać ludzi ale z kad pieniadze na to hmm jak tam znalezli to czemu tu niema byc chetnego  

600 26.11.2019 
23:47:33 

Zdecydowanie przychylam się do stworzenia w tym miejscu zielonej strefy rekreacyjnej i parku. Takie miejsca są w miastach bezcenne. 
Oprócz niepodważalnych walorów zdrowotnych dla mieszkańców budują również zdrową przestrzeń społeczną. Zieleń jest naszym 
wspólnym dobrem i naszym skarbem!  

601 27.11.2019 
3:29:34 

Zostawić tak jak jest.. Kolejna galeria.. Bądź jakieś miejsce szybkiej obsługi typu kfc nie jest potrzebne.  

602 27.11.2019 
5:41:19 

zagospodarować ten teren obiektami handlowo-usługowymi 

603 27.11.2019 
7:20:22 

Chcemy ładnie zagospodarowanego trenu. Jak chcą jego wlaściciele. O wiele lepiej  jest dla miasta, jak bedzie to zagospodarowane w 
formie usługowo-rekreacyjnej, a  nie łysego parku, na którego i tak nie ma pieniedzy. Poza tym trzeba będzie płacić odszkdoowanie 
właścicielowi - niech ekolodzy je sami zapłaca, a potem możemy z nimi rozmawiać.  

604 27.11.2019 
8:05:58 

Chciałbym aby w centrum miasta był jakiś kawałek zieleni, miejsce do odpoczynku, jakieś miejsce do spotkań z rówieśnikami. 

605 27.11.2019 
8:15:06 

Teren powinien zostać zachowany w obecnym stanie. Właściciel powinien o niego dbać i być wynagrodzony za usługi ekosystemowe 
których dostarcza Jastrzębianom. W przypadku przejęcia terenu przez miasto, jestem w stanie zaakceptować małą ingerencję w postaci 
kilku ścieżek dla pieszych oczywiście po dogłębnym zbadaniu wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki 

606 27.11.2019 
08:58:48 

Aquapark kryty... kino ... 

607 27.11.2019 
09:07:27 

Uważam, że teren powinien przekształcić się w teren zieleni parkowej. Centrów handlowych i terenów usługowo-handlowych jest wszędzie 
pod dostatkiem, ludzie w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebują kontaktu z przyrodą, to poprawia samopoczucie i relacje między 
ludźmi. Zagospodarowanie tego terenu w cześć parkową sprzyjać będzie mieszkańcom miasta i okolicy do spędzania czasu w sposób mniej 
stresujący niż bieganie po sklepach. Już dziś słychać głosy i wypowiedzi specjalistów mówiące o tym, że zalewa nas plaga chorób 
zogniskowanych wokół problemów psychicznych, depresji itp. Trzeba mieć to na uwadze planując zagospodarowanie terenu miasta, 
zwłaszcza w tak ważnym punkcie. 

608 27.11.2019 
09:26:42 

W moim odczuciu potrzebny jest park z możliwością pobiegania i pojezdzenia na rolkach z sercem miasta w postaci małego rynku z 
kawiarenkami i miejscem do siedzenia. Nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych i siłownia dla najstarszych. Takie centrum rekreacyjne 
gdzie będzie można spędzić miło czas. Broń Boże galerię i kolejne kino. Już jeden budynek nijszczeje a można by go dobrze 
zagospodarować.  

609 27.11.2019 
09:26:43 

Miasto potrzebuje tej inwestycji! Nowe miejsca pracy.,pieniadze z podatków itp.  

610 27.11.2019 
09:34:11 

Fajnie byłoby aby w naszym mieście powstał aquapark, aby mieszkancy nie musieli jeździć do ościennych miejscowości np Żory.  

611 27.11.2019 
09:35:49 

Uważam, że w tym miejscu powinien powstać park z alejkami odpowiednimi do spacerów, miejscami gdzie można odetchnąć od skwaru w 
słoneczne letnie dni, z punktami gastronimicznymi przy ktorych stoją "ogródki piwne". To miejsce mogłoby być oazą ciszy i spokoju, mimo 
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iż znajduje się w centrum miasta. Sądzę, że w porównaniu z budowaniem tam centrum handlowego, koszty byłyby nieporównywalne 
mniejsze.  

612 27.11.2019 
09:39:50 

niech zostanie tak jak jest 

613 27.11.2019 
09:40:10 

Tak. Utworzyć centrum handlowe z kinem Cinema City.  

614 27.11.2019 
09:41:40 

W Jastrzębiu najbardziej brakuje parku wodnego, kina oraz lokali, w których można by było spędzić czas ze znajomymi. Dlatego też 
ukierunkował bym ten teren w formie takiego centrum rekreacyjno-usługowego. Park wodny oraz kino sprawią, że mieszkańcy w końcu 
zaczną cieszyć się życiem w tym mieście oraz nowości przyciągną turystów z innych miast - co za tym idzie, jeśli miejsce się spodoba 
zostaną na dłużej klientami. W otoczeniu pięknej zieleni, bo takową mamy w Jastrzębiu można stworzyć ogródki piwne oraz 
gastronomiczne z elemntami "rynkowymi" jak np. fontanny i ławeczki. Przykładem może być mini centrum - mini rynek w Niepołomicach. 
Pozdrawiam.  

615 27.11.2019 
09:42:31 

Wydaje mi się ze najlepszym pomysłem będzie wybudowanie centrum handlowego ponieważ młodzi ludzie wyjeżdżają z jastrzębia w 
poszukiwaniu pracy a gdy powstaną nowe stanowiska to dużo zostanie u nas. 

616 27.11.2019 
09:47:46 

Galeria będzie najlepsza 

617 27.11.2019 
09:50:15 

Najlepiej jeżeli by na tym terenie powstał zielony park.  

618 27.11.2019 
10:03:21 

teren parkowo rekreacyjny:)jakieś ławeczki, ścieżki, alejki dydaktyczne dla dzieci czy place zabaw:) mało zieleni jest w naszym mieście w 
szczególności w strefie centrum:( wiadomo można tam zrobić np. herbaciarnię czy małą kawiarnie ale powinno to być miejsce odpoczynku 
i relaksu:) z możliwością przebywania na świeżym powietrzu:) 

619 27.11.2019 
10:04:09 

Bezwzględnie miasto powinno przejąć teren od inwestora. Nie potrzebujemy następnej strefy handlowo- usługowej lub deweloperskich 
mieszkań. W centrum Jastrzębia powinien powstać miejski nowoczesny park rekreacyjno - kulturalno - sportowy. Mamy możliwość 
stworzenia nowoczesnego wizerunkowego magnesu na skale województwa w centrum naszego miasta. Niech Jastrzębskie blokowisko 
zmieni się w nowoczesne miasto z new design sprzyjające jego mieszkańcom. Nowa duża strefa usługowo handlowo powinna powstać na 
działkach po byłej KWK Moszczenica obok planowanego nowego stadionu GKS Jastrzębie.  

620 27.11.2019 
10:08:57 

Patrząc na piętrzący się problem ekologiczny miasto powinno przejąć teren i w jak najmniejszym stopniu wycinki zmienić powyższy teren w 
obszar parkowy jeśli już ktokolwiek chce w tą zieleń ingerować.  

621 27.11.2019 
10:09:03 

Najlepsze miejsce na cmentarz. 
Blisko i coraz więcej mieszkańców jest w wieku przyblizajacym ich do takiego miejsca. 

622 27.11.2019 
10:15:50 

Park z trawnikiem jak w Pszczynie lub nowoczesny rynek podobny architektonicznie do rynku w Pawłowicach, wielkościowo jak w Cieszynie 

623 27.11.2019 
10:23:29 

Potrzebne jest nam kino z prawdziwego zdarzenia, aby ludzie nie musieli jezdzic do Rybnika na najnowsze premiery, potrzebujemy wielu 
miejsc dla młodych ludzi, kafejki, super pomysłem, który wiedzialem w Krakowie jest kawiarnia z grami planszowymi, musi byc w niej wiele 
stołów i miejsc do grania i soedzania super czasu. 

624 27.11.2019 
10:30:57 

nowe studium powinno utrzymać obecne przeznaczenie terenu, czyli handlowo-usługowe. 

625 27.11.2019 
11:22:55 

Uważam żeby zrobic część usługowo-handlową z dobrym kinem, ale z zachowaniem części zieleni w postaci choćby mini parku. Teren jest 
na tyle duży że można to racjonalnie rozplanować. Fajnie jakby powstał biurowiec z nowymi miejscami pracy, to doda miastu 
innowacyjności.  

626 27.11.2019 
11:39:18 

Jestem za tym żeby było tam cokolwiek ale nie ten las co teraz. Dla mnie idealne byłoby gdyby to było kino, kawiarnie, park. 

627 27.11.2019 
11:40:35 

Proponuję tereny zieleni parkowej. 

628 27.11.2019 
11:42:52 

W naszym mieście brakuje porządnego kina, najbliższe kino jest w Rybniku. Było by miło gdyby w naszym mieście też się znalazło. Był bym 
za wybudowanie dużego kompleksu sklepów których jeszcze w Jastrzębiu nie ma. Zielone płuca miasta mamy już w Zdroju.  

629 27.11.2019 
11:58:43 

Park z dobrym kinem i parkingi dla przyjezdnych , no bo gdzie zaparkować? 

630 27.11.2019 
12:57:36 

Aquapark 

631 27.11.2019 
13:00:52 

Rynek z karuzela jak w Żorach, fajny plac zabaw dla dzieci, Aquapark albo kino, NIE dla kolejnych galerii!!!! 

632 27.11.2019 
13:13:40 

Rynek, aquapark 

633 27.11.2019 
13:19:25 

Zdecydowanie park i przestrzeń zielona. Obecne lokale handlowo uslugowe wieją pustką. Najpierw trzeba ludzi zatrzymać w mieście, a Ci 
póki co z niego tylko uciekają. 
W mieście jest obecnie bardzo duzo obiektów nieużywanych, które można przekształcić w lokale handlowo uslugowe. Zaczyna natomiast 
brakowac zieleni. Wszyscy mieszkańcy ściągają do Parku Zdrojowego, który potem przeżywa oblężenie. Ponad to przy aktualnym stanie 
naszej planety przyszłe pokolenia podziękują za pozostawienie drzew zamiast uworzenia betonowej dżungli 

634 27.11.2019 
14:27:21 

Park 

635 27.11.2019 
14:53:53 

Żaden park!!! W Jastrzębiu jest i tak bardzo dużo zieleni, porównując z innymi miastami. A poza tym występujaca tam zieleń, to same 
drzewa-chwasty i samosiejki. Czterdzieści, pięćdziesiąt lat temu w tym miejscu była normalna zabudowa jednorodzinna, więc aktualną 
zieleń można uznać za chwasty samosiejki. 

636 27.11.2019 
15:08:30 

Aquapark 

637 27.11.2019 
15:15:31 

W mieście powinno powstać miejsce, które zmieni wizerunek naszego miasta jako sypialni w której nic się nie dxieje. Powinnismy iść 
śladem OWN. Sugeruje zadbać o rozwój mieszkańców żeby wydłużyć ich długość życia. Potrzebne są do tego miejsca zabaw dla 
najmłodszych oraz ćwiczeń dla dorosłych. Trasy biegowe, rowerowe, rolkowe. Całoroczne miejsce spędzania AKTYWNIE czasu dla rodzin. 
Wokół powstałaby sama infrastruktura restauracyjna, która służyłaby i zarabiała na siebie. Inwestujmy w aktywnych mieszkańców.  

638 27.11.2019 
15:55 

Rynek!!! 
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639 27.11.2019 
16:19 

Kolejna galeria w centrum miasta nie jest dobrym pomysłem. Park zawsze jest strefą komfortową dla wszystkich mieszkańców. Chcę 
spędzać wolne dni w parku a nie pod galerią. Potrzeba zieleni, Jastrzębie zawsze wyróżniało się tym spośród innych miast, że jest zielone. 
Nie chcę tu drugiego Rybnika, Katowic ani Bytomia. Kto za 15 lat pójdzie do tej galerii? Szczerze mówiąc w galerii Careffour bywam bardzo 
sporadycznie, bo mam pod nosem galerię Jastrzębie. Po co mi trzecia z tymi samymi sklepami ? Za to park zdrojowy latem pęka w szwach. 
Kiepski pomysł z galerią w sercu miasta. 

640 27.11.2019 
16:20 

zagospodarować na ul.warszawskiej 

641 27.11.2019 
16:22 

Jestem zdecydowanie za próbą przejęcia przez Miasto tych zielonych terenów. 
Z pożytkiem dla mieszkańców byłoby utworzenie parku, placu zabaw dla dzieci, ścieżki zdrowia. Nie jest potrzebna nam kolejna galeria 
handlowa, jeżeli nawet tak , to z powodzeniem można utworzyć centrum usługowo handlowe na tyłach MOK. Te tereny powinny być 
miejsce rekreacyjnym, wypoczynkowym. Skumulowanie zieleni, również ma wpływ na ograniczenie smogu  
w graniczących z nią osiedlach. 

642 27.11.2019 
16:49 

Zrobcie tam kfc nowy skatepark (nie z kostki) plac zabaw wesole miasteczko, own2 (czyli miejsce do spozywania trunkow 
wysokoprocentowych, i ewentualnie wielki posag dzikiego kota dziekuje i pozdrawiam 

643 27.11.2019 
17:44 

Park z oświetlonymi uliczkami lub aqua park 

644 27.11.2019 
17:54 

Jeżeli powstanie kolej w najbliższym czasie można pomyśleć o kompleksie połączonym z dworcem autobusowym i dworcem pkp 

645 27.11.2019 
18:19 

Dobre kino, park wodny, miejsce w którym można pojeździć na rolkach, spacerować, coś ala trzy wzgórza :)) 

646 27.11.2019 
18:34 

Park,tereny rekreacyjno- sportowe,bez bloków i betonu!! 

647 27.11.2019 
18:55 

To miejsce może być tylko zielonym centrum! W mojej ocenie najlepiej sprawdzi się park a la wodzisławskie 3 wzgórza lub samodzielny 
park linowy - zorganizowany na takiej powierzchni byłby atrakcją na skalę województwa. Bloków i galerii handlowych mamy aż nadto! 

648 27.11.2019 
20:18 

Jestem za stworzeniem strefy parkowo-rozrywkowej z mozliwie minimalną wycinką drzew. Tukształtowanie terenu ma predyspozycje do 
stworzenia krótkich ścieżek rowerowych/wyczynowych miejsca do spacerowania w otoczeniu drzew z dala od miejskiego hałasu. Mamy 
OWN i Park Zdrojowy, które nie zaspokajają zapotrzebowania miasta i są przeludnione. Stworzenie dodatkoych tego typu miejsc będzie 
wyjściem na przeciw aktualnym potrzebom mieszkańców dot. wolnego czasu jak również ekologicznym. W chwili obecnej w Żorach 
powstaje kolejna galeria mamy galerie w Katowichach Rybniku Bielsku i dwie w Jastrzebiu. W każdej jest praktycznie to samo więc po co 
kolejna z tym samym. Stworzmy zielony park z miejscami na grila spacer niewielkie kawiarenki miejsce zielone w centrum miejskiego 
zgiełku. 

649 27.11.2019 
20:22 

Czy miasto naprawdę uważa, ze potrzebne nam są kolejne „obiekty handlowo-usługowe”? Czy osoby zasiadające za biurkami w naszym 
urzędzie miasta korzystają z dotychczasowych obiektów handlowych na terenie miasta ? Pustki. Osoby, które popierają plan z kolejnymi 
galeriami - chce dokument z podpisami, które będę mówić o tym, ze conajmniej 20 000 mieszkańców będzie chodziła do „nowej” i 
pozostałych galerii zostawiajac tam miesięcznie conajmniej 3 000 zł by mogło się to „kręcić”.  
Kyndra przy takim szybkim wzroście domów niedługo zniknie. OWN, w najbliższych latach pewnie znów ktoś rzuci „inwazja” owada i 
wytnie wszystko w pień po czym znajdzie się „przypadkowy inwestor”. Ten teren to jedyna wyspa dla dzikich zwierząt, które spłoszone 
szukają schronienia - tam mogą przeczekać i ruszyć dalej. 

650 27.11.2019 
20:24 

Nowoczesny park z niedużym zapleczem gastronomicznym, powstały na bazie tej roślinności która już tam rośnie. ŻADNYCH 
SUPERMARKETÓW CZY GALERII HANDLOWYCH! 

651 27.11.2019 
21:01 

Powinna powstać Muszla Koncertowa z dodatkowymi atrakcjami jak nie ma imprezy tj. kawiarenki dookoła, herbaciarnia, pierogarnia 
itp.Ponieważ imprezy pod kinem Centrum to poroniony pomysł gdzie nawet nie ma gdzie usiąść a to by była namiastka rynku zwłaszcza że 
to jest centrum miasta 

652 27.11.2019 
21:02 

Podobają mi się projekty, w których częściowo jest zieleń ale również galeria i duże kino typu "cinema city". 

653 27.11.2019 
22:04 

Może jakiś ryneczek ogródki żeby było gdzie usiąść wypić kawę czy herbatę 

654 27.11.2019 
22:55 

Dużo zielonego miejsca na odpoczynek. Odpoczynek w drzewach wśród zieleni. Miejsce dla rodzin z dziećmi. Fontanny, park, a także 
miejsce zabaw dla dzieci. Trasy rowerowe, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu. Alejki spacerowe. 
Miejsce wypoczynku również dla seniorów. 
Miejsce spotkań dla młodzieży. 

655 27.11.2019 
23:16 

Galeria handlowa z zapleczem gastronomiczno-usługowym. Kino oraz kluby fitness, strefy gier. Miejsce zbliżone organizacyjnie do rynku w 
Rybniku/Cieszynie/Żorach. 

656 27.11.2019 
23:16 

Galeria handlowa z zapleczem gastronomiczno-usługowym. Kino oraz kluby fitness, strefy gier. Miejsce zbliżone organizacyjnie do rynku w 
Rybniku/Cieszynie/Żorach. 

657 27.11.2019 
23:31 

Parku wypoczynkowego, na zasadzie dawnego WPKiW (Park Śląski). 

658 27.11.2019 
23:59 

Porządne kino , restauracje/knajpki których brakuje w szczególności w weekend, reszta strefa zielona placem zabaw dla dzieci, siłownia na 
powietrzu 

659 28.11.2019 
00:55 

Strefa rozrywki i relaksu i wypoczynku. Miejsce dla dzieci do zabaw i dla dorosłych aby mogli napić się kawy, odpocząć po pracy. 
Żadnych kolejnych galerii. Zieleń w mieście poproszę A nie kolejne śmierdzące spalinami miejsce  Dziękuję 

660 28.11.2019 
01:30 

ZAORAĆ 

661 28.11.2019 
06:37 

Wkomponowane strefy zieleni poprzez stworzenie unikalnego parku z kafejkami, placami zabaw - może coś w rodzaju Tropikalnej wyspy 
jak w Marklowicach? 

662 28.11.2019 
07:58 

Tereny zieleni parkowej 

663 28.11.2019 
07:59 

Tereny zieleni parkowe 
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4. Wnioski z badania on-line 
Pośród opinii wymienianych w badaniu on-line pojawiało się wiele głosów, że konieczne jest podniesienia 

atrakcyjności centrum, a także poprawa statusu miasta – obecnie według badanych postrzeganego jako 

sypialnia lub miasto umierające. Postulowano urządzenie konkursu architektonicznego na przestrzeń 

centralną (np.  na rynek). 

Podnoszono kwestię braku rozrywek dla młodzieży, ale wnoszono o poprawę warunków życia dla osób 

w różnym wieku (w tym dzieci i seniorów). Zwracano uwagę, że przedmiotowy teren powinien być 

nowoczesną wizytówką miasta, atrakcyjną w skali województwa, a nawet kraju, tak aby przyciągał gości 

z miast okolicznych.  

Zdecydowana większość badanych wskazywała, że teren należy pilnie zagospodarować, jako cenny 

i istotny w strukturze miasta. Tylko pojedyncze głosy opowiadały się za pozostawieniem terenu w jego 

obecnym kształcie lub ograniczeniem zmian do minimum. Część osób wyraziła opinię, że powinno się 

odstąpić od jakiejkolwiek zabudowy, a jedynie uporządkować teren jako park. Pozostali respondenci  

prezentowali cały wachlarz wizji dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. 

Wiele osób sugerowało budowę centrum handlowego, galerii handlowej czy obiektów handlowo-

usługowych. Odwoływano się wprost do koncepcji właściciela terenu , popierając jego wizję zagospo-

darowania terenu (była przedstawiana na spotkaniach konsultacyjnych w ramach niniejszych konsultacji). 

Wprost mówiono o realizacji obecnych zapisów planu miejscowego i sprzeciwiano się próbom przejęcia 

terenu przez miasto, wskazywano na fakt, iż warto spożytkować miejskie fundusze inaczej niż na odszko- 

dowania. Niektórzy zwolennicy takiego zagospodarowania sugerowali, że jest ono tym, czego potrzeba 

młodym mieszkańcom miasta. W badaniu wymieniono różne rodzaje potrzebnych usług (niekoniecznie 

zgrupowanych w centrum handlowe), między innymi: 

 restauracje i kawiarnie; 

 kino, multipleks – bardzo częsta opinia; 

 kręgielnia;  

 sklepy odzieżowe (zwracano uwagę, że oferta sklepów między istniejącym galeriami się powiela); 

 obiekty sportowe: siłownia, szkoła jogi, hala z rampami, park trampolin, ścianki wspinaczkowe; 

 sale zabaw/park trampolin/park rozrywki dla dzieci – strefa dla dzieci niezależna od pogody; 

 ikea, kfc, action, starbucks, sklepy z odzieżą, decathlon/sklep sportowy; 

 kluby / puby / bary typu multitap – miejsce rozrywki dla młodzieży starszej (jak Mariacka 

w Katowicach, Piotrkowska w Łodzi, Stodolni w Ostrawie); 

 jak najwięcej usług;  

 całoroczne centrum rozrywki dla mieszkańców; 

 nowoczesne lokale usługowe, wysoka jakość. 

Często sugerowano również budowę obiektu sportowego - aquaparku lub basenu, potencjalnie ze strefą 

spa, saunami. Pojawiła się również propozycja budowy stadionu lub obiektu lekkoatletycznego, a nawet 

hali ze sztucznym stokiem narciarskim, choć były to tylko propozycje pojedynczych badanych. 

Proponowano również zabudowę mieszkaniową, nowoczesne osiedle, zwracając uwagę na brak tego typu 

inwestycji w mieście oraz na zapotrzebowanie na nią (mamy „dość drogich zużytych bloków”). Pojawiła 

się też propozycja, by miasto było współwłaścicielem takiej inwestycji. Z drugiej strony pojawiły się też 

opinie przeciwne – obawy, że powstanie luksusowe, ogrodzone osiedle, które nie będzie stanowiło 

centrum miasta.  

Część badanych zwracała uwagę na potrzebę usług publicznych, takich jak np.: 

 biblioteka; 

 palmiarnia;  

 centrum kultury; 

 muzeum, galeria sztuki; 

 teatr; 
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 sala koncertowa i konferencyjna; 

 zadaszone targowisko. 

Z drugiej strony przewijała się też troska o miejsca pracy, w tym kontekście pisano o: 

 zakładach produkcyjnych / fabrykach, 

 hali logistycznej, 

 centrum innowacyjno-rozwojowym, miejscu dla startupów (szczególnie z branży IT), 

 biurowcach, funkcji biznesowej, 

 co-workingu, 

 przyciągnięciu filii firm do miasta,  

 laboratoriach dla szkół / miejscu zabaw naukowych dla najmłodszych, 

 inkubatorze przedsiębiorczości, 

 uczelni wyższej, 

 strategii przyciągania inwestycji które stworzą wysokopłatne stanowiska pracy. 

Część badanych postulowała połączenie różnych funkcji terenu, na przykład przeznaczenie części terenu 

na funkcję usługowo-handlową, a części na zieleń parkową. Padały nawet konkretne propozycje stosunku 

powierzchni przeznaczonych na poszczególne funkcje (np. przeznaczenie 30% powierzchni na teren zielony). 

Zaproponowano także wytyczenie strefy handlowo-usługowej pomiędzy ul. Północną i Pszczyńską. 

Wielu badanych zauważało, że w centrum powinno znaleźć się miejsce spotkań. Część z nich wskazywała, 

że miejscem tym powinno być centrum handlowo-usługowe (kubatura), a część, że teren otwarty. Niektórzy 

badani postulowali typowy rynek (z ratuszem, USC, bankiem i kamieniczkami mieszkalnymi). Inni chcieli 

raczej placu miejskiego, umożliwiającego organizację koncertów i innych imprez plenerowych. Postulowano 

także utworzenie amfiteatru lub muszli koncertowej. Część badanych chciała, aby był to rynek z zielenią 

lub park miejski. 

Wielu badanych optowało za utrzymaniem terenu otwartego, zielonego, który mógłby być strefą 

rekreacyjną, rodzinną, miejscem spacerów (tereny rekreacyjno-sportowe, park miejski). Wymieniono 

szereg możliwości zagospodarowania: 

 amfiteatr / kino letnie / muszla koncertowa, 

 alejki, deptak (pojedynczy głos: „park na planie herbu miasta”), 

 urządzenia do ćwiczeń, siłownie, plac do street workoutu, 

 plac zabaw / maszyny edukacyjne lub muzyczne dla dzieci / ścieżka dydaktyczna,  

 całoroczny tor saneczkowy z elementami promującymi ekologię i OZE, 

 park linowy, mini park linowy darmowy 

 skate park,  

 ścieżki na rolki/rowery / kawałek trasy MTB / tor rowerowy, 

 miejsce piknikowe / stanowiska na grilla, 

 wybieg dla psów,  

 fontanna lub zbiornik wodny (staw z łabędziami, z kolorowymi rybkami), wodospad sztuczny 

 mała gastronomia: budki z lodami/hot-dogami, cukiernia/ lodziarnia, pijalnia herbaty czy 

czekolady, kawiarenka, ogródek piwny, 

 przestrzeń rekreacyjno-sportowo-kulturowa, 

 boisko wykorzystywane zimą jako lodowisko,  

 sklepiki i kawiarenki zamiast wielkopowierzchniowych sklepów, 

 punkt informacyjny, 

 skansen, 

 tężnia, 

 wyciąg dla sanek. 

Wskazywano także na konieczność zapewnienia toalet publicznych oraz małej architektury, w tym: ławek, 

koszy na śmieci, poidełek, oświetlenia, a także zapewnienie monitoringu miejskiego oraz Wi-Fi. 



Pogłębione konsultacje społeczne dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich i Sybiraków oraz od 

ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego – badanie on-line. 

– 30 –  
 

Wielu zwolenników pozostawienia części lub całości terenu jako terenu zielonego zwracało uwagę na 

konieczność dbania o środowisko, ochrony bioróżnorodności i klimatu Jastrzębia-Zdroju. Nazywano teren 

zielonymi płucami, postulowano poszanowanie zieleni (również przy zabudowach – np. zaproponowano 

akcję sadzenia drzew jako rekompensatę dla środowiska), ograniczanie „zabetonowywania” – utwardzania 

terenu, np. poprzez budowę parkingów podziemnych. Jednocześnie postulowano korzystanie z energii 

słonecznej. Jeden z postulujących wskazał nawet, że właściciel terenu powinien zostać wynagrodzony 

przez miasto za „usługi ekosystemowe” i pozostawić teren w obecnym kształcie. Część osób otwarcie 

sprzeciwiała się zabudowie mieszkaniowej, budowie galerii czy w ogóle jakiejkolwiek zabudowie 

komercyjnej, wskazując, że takie obiekty mogłyby się znaleźć w innych częściach miasta, np. na terenach 

zamkniętej KWK Moszczenica. 

Pozostałe pomysły na zagospodarowanie terenu to:  

 stacja kolejowa, 

 hotel, 

 cmentarz, 

 wesołe miasteczko, 

 wydłużenie ul. Sybiraków do ul. Pszczyńskiej (lepszy dostęp komunikacyjny do strefy centrum).   

Część respondentów wskazywała na inne pilne/pilniejsze inwestycje w obrębie miasta: 

 wprowadzenie lepszych rozwiązań komunikacji lokalnej i dalekobieżnej; 

 budowę wiaduktu ul. na Grodzkiej. 

Część respondentów wyrażała obawę, że gdyby nie dopuszczono do zabudowy według koncepcji właściciela 

terenu, może to spowodować zniechęcenie innych potencjalnych inwestorów. Z drugiej strony wyrażone 

zostały obawy, że nową galerię handlową może spotkać podobny los, jak te obecnie funkcjonujące – 

z powodu powtarzających się marek sklepów oraz rozwoju e-commerce wkrótce przestanie być modna 

i opustoszeje, stając się dla miasta kolejnym wyzwaniem. Zwrócono także uwagę, że właściciela terenu 

obowiązują zapisy studium, a nie przedstawiane przez niego koncepcję i w związku z tym za kilka lat  

na przedmiotowym terenie może powstać obiekt odbiegający od zaprezentowanej koncepcji. 
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5. Wytyczne planistyczne 
Wypracowane w ramach trzech wykorzystanych technik konsultacyjnych wnioski i postulaty pokrywają 

się ramowo (występują te same rozbieżne grupy postulatów). Na ich podstawie kształtują się poniższe 

wytyczne planistyczne: 

1. Uznanie centralnego charakteru przedmiotowego terenu (uzyskany konsensus). 

2. Uwzględnienie w kierunkach zagospodarowania przedmiotowego terenu skutków 

przestrzenno-funkcjonalnych prawdopodobnego przywrócenia połączeń kolejowych i budowy 

nowych (połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym). 

3. Rozważenie zasadności przeznaczenia części terenu na funkcje publiczne centrotwórcze. 

4. Podjęcie strategicznej decyzji w zakresie polityki przestrzennej dla przedmiotowego terenu 

(choć jest to decyzja oddziałująca na całe miasto) – co najmniej 4 alternatywy: 

4.1. Pozostawienie zapisów obowiązujących – co rozumieć należy jako potwierdzenie polityki 

przestrzennej sprzed kilkunastu lat i odrzucenie postulatów dotyczących ochrony obecnego 

stanu faktycznego (zieleń). Gwarantuje to możliwość realizacji planów inwestycyjnych 

właściciela terenu zgodnych z obowiązującą aktualnie sytuacją planistyczno-prawną. 

Rozwiązanie to ma charakter długoletniej gwarancji obecnych możliwości. Takie podejście 

nie uwzględnia znacznej części głosów społeczeństwa dotyczących ochrony zieleni na przed-

miotowym terenie i przejęcia go przez Miasto w celu utworzenia terenów zieleni publicznej. 

4.2. Rozszerzenie wachlarza przeznaczeń podstawowych i dopuszczalnych względem obecnie 

obowiązujących zapisów studium o funkcje mieszkaniowe, umożliwi realizację inwestycji 

mieszkaniowych w trybie specustawy (obowiązuje warunek niesprzeczności ze studium). 

Da to także podstawy do aktualizacji planu w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej. 

Aktualnie ani plan miejscowy, ani studium nie dopuszcza mieszkaniówki, co wyklucza taką 

inwestycję w obecnym stanie prawno-planistycznym. 

4.3. Zwiększenie wymagań ilościowych co do proporcji terenów zielonych (zmiana np. wskaźnika 

terenów biologicznie czynnych, intensywności zabudowy) – dla całości lub części terenu – bez 

zmiany obecnych przeznaczeń. Jest to rozwiązanie kompromisowe w stosunku do postulatów 

związanych z ochroną terenów zielonych, ale może nie satysfakcjonować zwolenników terenów 

parkowych w tym obszarze. W przypadku wykazania obniżenia wartości nieruchomości – może 

rodzić roszczenia odszkodowawcze (w przypadku uchwalenia w konsekwencji nowego planu).  

4.4. Zmiana przeznaczenia całości lub fragmentu przedmiotowego terenu na zieleń parkową z 

wykluczeniem m.in. obiektów wielkopowierzchniowych. Sformułowano postulat, aby dla ok. 

30% terenu (pas w południowo-zachodniej części) pozostawić przeznaczenie komercyjne lub (i) 

publiczne (kulturalne, samorządowe), a pozostałe ok. 70% przeznaczyć na tereny zieleni 

parkowej. Byłaby to wyraźna zmiana w polityce przestrzennej wraz z jej konsekwencjami 

ekonomiczno-społecznymi. Taka decyzja powinna zapaść w kontekście rozwiązań całego 

studium (kształtowania struktury całego miasta). Rodzi to ryzyko znacznych odszkodowań. 

Realizacja parku (cel publiczny) nie jest zadaniem właściciela prywatnego. Aby Miasto 

mogło zrealizować park, musiałoby najpierw nabyć teren, a potem własnymi środkami 

finansowymi realizować zamierzone inwestycje. Jednak, aby były podstawy do nabycia 

terenu przez Miasto, w studium należałoby wskazać przedmiotowy teren jako tereny 

zieleni i inwestycję celu publicznego. Takie ustalenie studium jest podstawą do odkupienia 

(w przypadku zainteresowania sprzedażą po stronie właściciela terenu). Nabycie mogłoby 

zostać zrealizowane także w trybie wywłaszczenia, ale dopiero po uchwaleniu i wejściu w 

życie nowego planu miejscowego. 

Należy zwrócić uwagę, iż nawet w hipotetycznej sytuacji zmiany przeznaczenia w studium może 

dojść do sytuacji, w której przed uchwaleniem i wejściem w życie nowego planu miejscowego 

(przekładającego ustalenia studium na prawo miejscowe) zostanie uzyskane pozwolenie na budowę 

inwestycji zgodnej z obowiązującym teraz planem i de facto realizującej politykę obecnego studium. 
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6. Wytyczne pozostałe 
1. Wyartykułowana została społeczna potrzeba pilnego, faktycznego zagospodarowania przed-

miotowego terenu (choć proponowane kierunki są zróżnicowane, a nawet spolaryzowane).   

2. Rysuje się potrzeba operacyjnego koordynowania procesów planistyczno-inwestycyjno-

rozwojowych, gdyż ewentualna zmiana studium jest dopiero pierwszym krokiem do zmiany 

stanu faktycznego (proces rozłożony w czasie). Pozostawienie obecnych zapisów studium 

samo w sobie również nie gwarantuje szybkiej realizacji przewidzianych funkcji, czyli nie ma 

mocy sprawczej zmiany obecnego zagospodarowania.  

3. Wskazuje się zasadność prowadzenia działań edukacyjnych i debat dla mieszkańców, dotyczą-

cych zagadnień i mechanizmów z obszaru planowania przestrzennego, strategii rozwoju, eko-

nomii, demografii, ochrony przyrody i środowiska. Umożliwi to społeczeństwu jeszcze lepsze 

wspieranie rozwoju Miasta i udział w otwartej debacie publicznej o jego przyszłości i kształcie. 


