
Cieszyn – Jastrzębie-Zdrój, listopad 2019 
 

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, 

w związku z procedurą sporządzania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Jastrzębie-Zdrój 

 

 

 

Warsztaty 
konsultacyjne 

  



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 – warsztaty konsultacyjne. 

– 2 –  
 
 

 

 

 

Zamawiający 

Miasto Jastrzębie-Zdrój 
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 

www.jastrzebie.pl  

 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 

Buława spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/108 

www.bulawa.com.pl 
  

 
 
 
 
 
 
 

Zespół autorski: 

dr inż. arch. Bartłomiej Buława 
mgr inż. arch. Iga Bieszczanin 

 
przy współpracy Pracowników UM Jastrzębie-Zdrój 

  

http://www.jastrzebie.pl/
http://www.bulawa.com.pl/


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 – warsztaty konsultacyjne. 

– 3 –  
 
 

1. Opis techniki 

Niniejsze opracowanie stanowi drugą 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, w otoczeniu dużych 

osiedli mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego”. Zawarto w nim wnioski 

z przeprowadzonych 13 i 14 listopada 2019 warsztatów konsultacyjnych. 

Warsztaty odbyły się w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wzięło w nich udział łącznie 29 osób, 

nie licząc zespołu moderatora (odpowiednio: w pierwszym warsztacie 14, w drugim 15 osób). 

Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiającego reprezentowali różne grupy interesariuszy: mieszkańców, 

organizacje pozarządowe, właściciela terenu, projektanta nowego SUiKZP (tylko 13.11.2019), a także 

przedstawicieli Urzędu Miasta. Moderatorem warsztatów był architekt-urbanista dr inż. arch. 

Bartłomiej Buława. 

2. Ramowy scenariusz warsztatów 

Oznaczenia: 

UM Pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 

PS Projektant SUiKZP 

BB Moderator. 

Przewidywany czas trwania: 3 godziny. 

Celem warsztatów będzie próba wypracowania kompromisowego rozwiązania w zakresie funkcji 

i formy zagospodarowania przedmiotowego terenu, z uwzględnieniem głosów zainteresowanych stron 

– w kontekście formułowania zapisów nowego SUiKZP. W przypadku braku uzyskania konsensusu 

zakłada się możliwość wypracowania niezależnych wniosków, postulatów. 

16.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie harmonogramu i charakteru warsztatów (UM, BB) 

16.10 Przedstawienie celu warsztatów, zasygnalizowanie zawężenia problematyki i dyskusji do 

zagadnień przestrzennych, komunikacyjnych, architektonicznych, krajobrazowych w 

kontekście projektu nowego SUiKZP (BB) 

16.15 Przedstawienie metod pracy na warsztatach, materiałów i narzędzi rysunkowych do pracy oraz 

obowiązujących zasad – „dekalog” warsztatów, zarysowanie oczekiwanego rezultatu (BB) 

16.20 Zwięzłe przedstawienie wyniku spotkań konsultacyjnych z dni 4, 5, 6 listopada 2019, prośba o 

komentarze, przemyślenia, o zasygnalizowanie dodatkowych kwestii, które na poprzednich 

warsztatach nie zostały wyartykułowane lub nie wybrzmiały odpowiednio (BB) 

16.25 Prezentacja przykładowych rozwiązań – case study – spojrzenie na temat warsztatów 

„z dystansu” (BB) 

 

16.45 Krótka dyskusja nad możliwymi scenariuszami przyszłości przedmiotowego terenu wraz z ich 

skutkami („co jeśli”). Możliwy udział projektanta SUiKZP w zakresie przedstawienia zasad 

i procedur planistycznych, zawartości (formalnej) SUiKZP – w kontekście poruszanych 

dotychczas kwestii (UM, PS, BB) 
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17.00 Rozpoczęcie właściwych warsztatów: praca wspólna w grupie na wydrukach mapowych w skali 

1:1000 oraz 1:5000 (przewiduje się możliwość zaprezentowania i wykorzystania własnych 

materiałów warsztatowych przez uczestników):  

              - nanoszenie informacji, spostrzeżeń z wykorzystaniem elementów pozwalających na                        

              rozpoznanie skali terenu, formułowanie przez uczestników postulatów konkretnych rozwiązań                

              i ich analiza; 

              - próba przedstawienia struktury urbanistycznej przedmiotowego terenu na kilku poziomach                

              szczegółowości (opcja) (BB) 

17.40 Przerwa kawowa 

17.55 Praca warsztatowa – ciąg dalszy, formułowanie wniosków końcowych w formie graficznej 

i tekstowej (BB) 

18.50 Podsumowanie, podziękowanie, zapowiedź dalszych kroków planistycznych, zakończenie 

(UM, BB) 

 

 

3. Przebieg warsztatów konsultacyjnych 

Poniżej przedstawiono łącznie wnioski z cyklu warsztatów. 

 
Fot. 1 Prezentacja podczas warsztatu nr 1 w dniu 13 listopada 2019, autor: Iga Bieszczanin. 
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Fot. 2 Dyskusja podczas warsztatu nr 2 w dniu 14 listopada 2019, autor: Iga Bieszczanin. 

Część merytoryczna obu spotkań rozpoczęła się od prezentacji przykładowych rozwiązań przestrzeni 

centralnych, osiedli i terenów rekreacyjnych powstałych w różnych okresach i o zróżnicowanej wielkości, 

położonych w kraju i za granicą – jako tło do refleksji. Część przykładów stanowiły miejsca, które 

uczestnicy wskazywali na spotkaniach informacyjnych jako miejsca wartościowe, ciekawe, odwiedzane 

przez nich w celach rekreacyjnych, były to. m.in. Park Zdrojowy, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, 

Rynek i Park Cegielnia w Żorach, Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim. Każdy z przykładów został 

pokazany na wydruku w skali odpowiadającej wydrukowi mapy przedmiotowego terenu, co pomogło 

uczestnikom warsztatów odnieść się do wielkości dyskutowanych obszarów w porównaniu do 

przedmiotowego terenu. Podczas drugiego spotkania jako część wprowadzenia przedstawiono przy-

kładową typologię centrów lokalnych, jako punkt odniesienia do dyskusji o systemie przestrzeni publicz-

nych / placu w przedmiotowej lokalizacji. Przedstawiono również wyniki spotkań konsultacyjnych z dni 4, 

5 i 6 listopada 2019. Podczas dyskusji pojawiły się następujące komentarze: 

 właściciel terenu zaznaczył, że już wyeksponował swoją wizję centrum miasta na 

wcześniejszych spotkaniach: zespół zabudowy wielofunkcyjnej (w której ok. 1/5 – 1/10 

powierzchni będzie stanowił handel), podkreślił też, że koncepcja przewiduje zachowanie 

większości drzew oraz jest zgodna z obowiązującymi zapisami prawa; wskazano, że według 

archiwalnych koncepcji od lat planowano centrum na przedmiotowym terenie; 

 zauważono, że Jastrzębie-Zdrój to „chyba jedyne miasto w Rzeczpospolitej pozbawione 

centrum,”, ale to nie galeria handlowa powinna nim być, ale coś, co będzie funkcjonować 

przez setki lat, przestrzeń szczególna, o wyjątkowym charakterze; 

 zwrócono uwagę na konieczność raczej przekształceń wewnętrznych niż zewnętrznej 

rozbudowy miasta; 

 zwrócono uwagę, że w jednym z wariantów planowanego odtworzenia połączenia kolejowego 

do Jastrzębia-Zdroju planowana jest budowa przystanku kolei na istniejącej, choć obecnie 
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niedziałającej linii kolejowej w pobliżu przedmiotowego terenu – sugerowano połączenie 

terenu z planowanym węzłem kolejowym; 

 w mieście jest dużo młodych ludzi, którzy „chcą rozrywek”; 

 poddano w wątpliwość wartość przyrodniczą terenu, zasugerowano, że jest to raczej teren 

zdegradowany; 

 mocno sprzeciwiano się zabudowie terenu dużym supermarketem z parkingiem (choć nikt nie 

wysunął takiej propozycji zagospodarowania); 

 sugerowano zabudowę mieszkaniową dwu-trzykondygnacyjną zamiast wieżowców; 

 miasto ma szanse „zbudować coś, co będzie cieszyło oczy i duszę mieszkańców, nie można 

pozostać prze zieleni” – żeby miasto było przyjazne, żeby dużo się działo; 

 pojawiały się głosy o potrzebie szukania konsensusu z właścicielem terenu i docenieniu jego 

wizji, lecz nie pojawiły się konkretne propozycje ugodowych rozwiązań; 

 sugerowano przeorganizowanie terenu – galeria bardziej z boku, w rejonie dworca 

autobusowego, a bliżej ronda – „centrum”; 

 zwrócono uwagę, że właściciel nie zagwarantował zachowania drzew, a przy budowie tak 

dużych obiektów kubaturowych prawdopodobnie się to nie uda; 

 zasugerowano, że miasto powinno zmienić mpzp, a następnie próbować odzyskać całość lub 

większość terenu; 

 projektant, który opracował animację przedstawiającą docelowe zainwestowanie i 

zagospodarowanie na zlecenie właściciela terenu sformułował dwa pytania: „czy Jastrzębie 

zasługuje na i chce mieć centrum miasta?” oraz „jak ono ma wyglądać?”, „centrum albo 

będzie w tym miejscu, albo nie będzie go wcale”; 

 miasta (np. Kraków, Warszawa, Poznań) nie mają zielonych rynków, dawniej te przestrzenie 

były „żywe”, ponieważ w parterach były usługi handlowe, dziś przekształcane na lokale 

gastronomiczne; 

 „zieleń na pewno musimy utrzymać, jest mało miejsc, gdzie możliwe są nasadzenia”, „nie 

chcemy betonowego rynku”; 

 miasta nie stać na zakup przedmiotowego terenu („ani teraz ani za sto lat”), są pilniejsze 

wydatki, nie ma środków, żeby ten teren zagospodarować; 

 wyrażono obawę, że właściciel będzie dążył wyłącznie do maksymalizacji zysku; 

 duże emocje powodowały kwestie ewentualnego odszkodowania za zmianę przeznaczenia terenu, 

wyrażono obawę, że właściciel będzie chciał uzyskać odszkodowanie a w rzeczywistości nie planuje 

budowy; zwracano uwagę, że w budżecie można uwzględnić wykupienie terenu kosztem innych 

wydatków miejskich (np. modernizacji szkoły) – a więc jest to kwestia priorytetów miasta; 

 właściciel wyraził opinię, że jeżeli nie będzie mógł zrealizować swojej koncepcji, wystąpi o 

odszkodowanie; 

 zwrócono uwagę, że istniejący starodrzew (m.in. aleja dębowa) jest już chroniony w mpzp; 

 zauważono, że przestrzeń publiczna jest zawsze czymś ograniczona, np. budynkami; 

 przypomniano, że SUiKZP zajmuje się kierunkami rozwoju, trendami, nie rozstrzyga na 

poziomie inwestycyjnym; 

 wyrażono opinię, że na mieście „ciąży pseudomodernistyczna idea strefowania doprowadzona 

do ekstremum”; 

 ludzi przyciągają atrakcje, im ich więcej, tym bardziej miejsce żyje; 

 sformułowano propozycję przeznaczenia 70% terenu na parkowy, zasugerowano zabudowę 

wyłącznie pasa terenu wzdłuż ul. Porozumień Jastrzębskich; 
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 krokiem dalej była propozycja zachowania zapisów studium dla 30% terenu i zmiana jego 

zapisów dla pozostałego terenu; 

 właściciel terenu określił, że nie widzi potrzeby zmian w obowiązujących zapisach SUiKZP, choć 

zauważył, że poszerzenie wachlarza funkcji w studium może być dla miasta korzystne; 

 wyrażono życzenie, żeby powstał park jak w wielkich aglomeracjach, „zielone płuca 

Jastrzębia”; 

 zaznaczono, że zagospodarowanie parku może być rozłożone na wiele lat; 

 wyrażono obawę, że galeria handlowa może przestać być modna za 20 lat, a teren pozostanie 

zabudowany; 

Zastanawiano się nad kwestiami: 

 czy obszar centralny może być obszarem w całości publicznym; 

 czy w obszarze centralnym musi funkcjonować park; 

 czy w mieście potrzebne są nowe obiekty mieszkaniowe; 

 czy rozwój miasta nie zostanie zahamowany, jeżeli nie powstaną; 

 jak zatrzymać proces wyludniania miasta; 

 czy wzbogacać obszar centralny (oprócz funkcji handlowej); 

 czy lepiej mieć w mieście intensywnie zainwestowane centrum, czy też centrum „zielone”; 

 czy miasto powinno się zagęszczać czy rozlewać?  

Podczas obu warsztatów podjęto próbę skatalogowania funkcji, które powinny znaleźć się na 

przedmiotowym terenie. Uczestnicy wskazali: 

 otwartą przestrzeń publiczną, dostępna dla wszystkich bezpłatnie; 

 plac centralny / plac miejski / rynek; 

 miejski obiekt wielofunkcyjny, kinowo-teatralny; 

 centrum kulturalne; 

 obiekty gastronomiczne; 

 amfiteatr; 

 tereny rekreacyjne, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, ale również dla seniorów; 

 tereny zielone, otwarte (skatepark, górka saneczkowa, łąka piknikowa, strefa dla seniorów, np. 

boule, warcaby); 

 komenda policji; 

 galeria handlowa; 

 biblioteka; 

 budynki mieszkalne; 

 urząd miasta; 

 obiekt rekreacyjny / sportowy, np. basen, aquapark z saunami; 

 małe obiekty gastronomiczne wśród zieleni; 
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4. Wnioski 
Wypracowane na warsztatach wnioski pokrywają się ramowo z wnioskami ze spotkań informacyjnych. 

Z cyklu dwóch warsztatów, jak i poprzednich spotkań wyłania się obraz, że omawiany teren jest 

postrzegany jako istotny, kluczowy z punktu widzenia rozwoju miasta. Uczestnicy, prezentujący 

odmienne poglądy, zgodzili się co do kilku istotnych kwestii, jednak nie osiągnięto wspólnego, 

kompromisowego rozwiązania. Biorąc pod uwagę wyraźne, przeciwstawne stanowiska wyjściowe 

poszczególnych uczestników, taki efekt nie dziwi. Jednak sformułowano wspólne wnioski i postulaty: 

1. uznanie centralnego charakteru przedmiotowego terenu; 

2. uznanie, że potrzebna jest wielofunkcyjność - kombinacja różnych funkcji: rekreacyjnych, 

handlowych, kulturalnych itd., (choć nie ma konsensusu co do proporcji ww.); 

3. dostrzeżenie potrzeby ukształtowania placu miejskiego/przestrzeni publicznej jako miejsca 

spotkań/organizacji wydarzeń; 

4. dostrzeżenie pilnej potrzeby zagospodarowania przedmiotowego terenu. 

Pomimo osiągniętej zgodności co do ww. postulatów, ugruntowały się dwie grupy uczestników. Należy 

jednak zaznaczyć, że intencje, postulaty i argumenty poszczególnych osób nie dają się wyraźnie 

podzielić „zero-jedynkowo”. Niemniej jako wynik warsztatów rysują się ramowo dwie odmienne wizje 

zagospodarowania terenu.  

Pierwsza z nich, wyraźna, przedstawiona wcześniej przez właściciela terenu, zakłada intensywne 

zainwestowanie terenu, w tym budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-usługowego, 

określonego na drugich warsztatach jako obiekt społecznościowy, budynki biurowe i mieszkalne 

(partery usługowe). Wizja ta zyskała zwolenników w formie takiej jak zaproponowano, choć podczas 

warsztatów były to pojedyncze głosy.  

Druga wizja, wypracowana przez pozostałych uczestników, nie jest wizją jednowariantową, co wynika z 

odmiennych motywów i celów, które reprezentowali uczestnicy. Wśród nich najistotniejsze to: 

ochrona przyrody, zachowanie jak największego terenu jako otwartego, potrzeba rekreacji, wizja 

centrum jako parku, potrzeba obiektów o funkcjach kulturalno-społecznych, ogólnomiejskich. 

Ostatecznie głosy te przełożyły się na postulat: 

 przeznaczenia 30% terenu na obiekt lub obiekty handlowo-usługowe (komercyjne / miejskie); 

 odkupienia/ pozyskania pozostałego terenu od obecnego właściciela przez miasto i 

zagospodarowania jako terenów zielonych, rekreacyjnych. 

Właściciel nie określił zainteresowania takim rozwiązaniem (i jego skutkami w studium i planie 

miejscowym) podkreślając, że satysfakcjonują go obecne ustalenia zarówno studium jak i planu 

miejscowego oraz zaznaczył – „proszę nas zrozumieć” – że teren został zakupiony ze względu na 

obowiązujące dla niego jednoznacznpe zapisy planu miejscowego i w te zapisy wpisują się 

proponowane rozwiązania.    

Wnioski końcowe i wytyczne planistyczne zostaną przedstawione po zakończeniu wszystkich etapów 

pogłębionych konsultacji społecznych. 

 


