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Szanowni Państwo, jastrzębianki i jastrzębianie,

przedstawiam Wam dokument, którego jesteście 
autorami – nową Strategię Rozwoju Miasta Ja-
strzębie-Zdrój. Podczas prac nad nią często zada-
waliśmy sobie wspólnie pytania. Czy to miejsce 
ukształtowało moje życie, osobowość? Czy czuję 
dumę z miejsca swojego pochodzenia, z tego, że 
jestem jastrzębianką, jastrzębianinem? Czy raczej 
wolę ukryć przed innymi to, że pochodzę z małe-
go miasta, bez rynku, gdzie króluje etos ciężkiej 
pracy górnika, kopalnie są największymi zakła-
dami, a gwara śląska przeplatana jest akcentem 
wschodnim czy kieleckim?

Wygrała miłość do miasta, tradycja i historia, a jed-
nocześnie marzenia i ambicje o nowoczesnym Ja-
strzębiu-Zdroju. Słuchaliśmy ekspertów, własnych 
marzeń i doświadczeń, jak również oczekiwań 
i ambicji młodego pokolenia. Udało się! Połączyli-
śmy tradycję z nowoczesnością. Jest droga, którą 
powinniśmy podążać.

Wierzę w to, że wspólnie uda nam się zrealizować 
założone cele, że na co dzień czerpać będziemy 
dużo radości ze wspólnych spotkań w wymarzo-
nych i utworzonych przestrzeniach, że razem bę-
dziemy decydować o tym, co ma się dziać w na-
szym ukochanym mieście.

Dziękuję wszystkim, którzy od początku roku bra-
li udział w wywiadach, ankietach, warsztatach, 
różnych spotkaniach, konsultacjach i analizach. To 
dzięki Wam nasze ukochane miasto będzie kwitło, 
a wyjątkowi ludzie w nim żyjący, będą szczęśliwi. 
Bo szczęśliwe miasto to miasto łączące ludzi. 
Podczas pracy nad strategią pokazaliście, że potra-
fimy, jak nasi ojcowie i dziadkowie, porozumieć się, 
wspólnie tworzyć i po ludzku być solidarni.

Prezydent Miasta 
Anna Hetman

Wstęp
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Jastrzębie-Zdrój to miasto wyjątkowe pod wielo-
ma względami, a jednocześnie bardzo odbiegają-
ce od stereotypu tradycyjnie pojmowanego mia-
sta – miasta z rynkiem. Miasto, gdzie każdy jest 
u siebie. Gdzie nie ma podziałów ani barier. Które 
każdego wita tak, jak witało kilkadziesiąt lat temu. 
Z uśmiechem i otwartymi ramionami. To tygiel 
kulturowy, gdzie jak w soczewce mogliśmy kiedyś 
zobaczyć wszystkie procesy społeczne zachodzą-
ce pomiędzy ludźmi przybyłymi z całej Polski a ro-
dowitymi Ślązakami. Nadawało to miastu dużego 
kolorytu. Teraz kolejne pokolenia przyglądają się 
współczesnym procesom społecznym, opartym 
na monokulturze górniczej. Pokolenia tkwiące 
mocno w tradycjach związanych z zawodem ojca 
czy dziadka, a jednocześnie spoglądające tęsknią-
cym okiem za nowoczesnym miastem, z innowa-
cyjnymi rozwiązaniami.

Jastrzębie-Zdrój, miasto, które powstało od pod-
staw, ma wiele atutów i ogromny potencjał. Nie-
gdyś przyklejona nazwa „miasto sypialnia” jest te-
raz jego atutem. Tu po prostu dobrze się mieszka, 
a urozmaicone miejsca Jastrzębia są zachętą dla 
tych, którzy lubią spokój i zieleń. Bo niezależnie, 
czy stara, dawniej uzdrowiskowa dzielnica „Zdrój”, 
czy PRL-owskie blokowiska, czy otaczające miasto 
sołectwa o wiejskim klimacie, mają się czym po-
chwalić. To miasto pełne historii, zwycięstw i am-
bicji. Ulicami można spokojnie, bez korków, prze-
mieszczać się po mieście, w każdą stronę kraju 
i za granicę. Pobliska autostrada umożliwia dojazd 
zarówno do pracy, jak i w celach turystycznych po 
całym regionie, czy do dalszych zakątków kraju 
oraz zagranicy.

Jastrzębie-Zdrój kusi swoją historią i Żelaznym 
Szlakiem Rowerowym, zachęca do posmakowa-
nia tego, czego nie dozna się w innych częściach 
Krainy Górnej Odry. To tu można poczuć klimat 
znanego niegdyś w całej Europie kurortu. Klima-
tyczna dzielnica Zdrój i znajdujący się tu zabytko-
wy Park Zdrojowy im. dra M. Witczaka wraz z za-
bytkowymi budynkami, największą na świecie 
kolekcją galerii dzwonków czy inhalatorium, to 
oaza spokoju, ciszy i zieleni. Zielone serce miasta 
przyciąga tu mnóstwo mieszkańców i turystów, 
nie tylko swoim wyjątkowym charakterem, ale 
również klimatycznymi imprezami, jak „Piknik 
w kurorcie”, dzięki któremu można poczuć kli-
mat lat 20-tych nie tylko obserwując, ale również 
czynnie w nim uczestnicząc.

Wprowadzenie

autostrada A1

Żelazny Szlak Rowerowy

Inhalatorium

Park Zdrojowy
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Historię lat 70-tych czy 80-tych można pozna-
wać w nowej części Jastrzębia-Zdroju. W trakcie 
projektowania miasta zamysł był taki, by były to 
tymczasowe mieszkania dla górników. Jak się oka-
zało zbudowane techniką wielkiej płyty bloki stoją 
do dzisiaj, a współcześni urbaniści zachwycają się 
ich rozplanowaniem. Nie byłoby tego miejsca, nie 
byłoby miasta, gdyby nie decyzja o budowie ko-
palń. Tak, to miasto powstało w czasach PRL-u. 
Do dzisiaj największe wrażenie robią 8-klatkowe 
bloki o 11 kondygnacjach usytuowanych na planie 
wachlarza, widziane najlepiej z lotu drona. Pod-
czas projektowania istniejące pagórki, jary i doliny 
uznano za elementy krajobrazu nie wymagające 
większej ingerencji w procesie budowy miasta. To 
one do dzisiaj zachwycają przyjezdnych, choć cza-
sem utrudniają życie seniorom. Tak, to miało być 
idealne miasto socjalistyczne, ale historia potoczy-
ła się inaczej. W tym mieście zrodziła się wolność. 
To dzięki solidarnej postawie i odwadze górników, 
postulaty, wśród których były m.in. wolne soboty 
czy zniesienie czterobrygadowego systemu pra-
cy, zostały przez ówczesne władze zrealizowane, 
a Porozumienie Jastrzębskie podpisane 3 września 
1980r. przeszło do historii. Tu, idąc „szlakiem wol-
ności” i uczestnicząc w pikniku „Przystanek w PRL”, 
cieszącego się ogromną popularnością, można po-
smakować przez chwilę tamtych czasów.

Zupełnie odmienną historię mają sołectwa, które 
przed powstaniem miasta, były często odrębnymi 
gminami. To miejsca wiejsko-miejskie, odskocznia 
od dużego ruchu, z małymi perełkami, wartymi 
obejrzenia, w każdym z nich.

Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu 
Jastrzębie-Zdrój jest świetnym celem nie tylko 
dłuższych wycieczek, lecz również krótkich, week-
endowych wypadów. Zielone, atrakcyjne miejsca 
i bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych i spor-
towych sprawia, że tu zawsze można miło i spo-
kojnie spędzić czas.

To nowy rozdział naszej historii. Turystyczne Ja-
strzębie-Zdrój. Stolica turystyki weekendowej. 
Tu warto się zatrzymać. Tu można spędzić nie-
zapomniane chwile podczas odkrywania uroków 
Jastrzębia-Zdroju. Nowa dla nas branża gospo-
darcza, jaką jest turystyka, daje szansę na rozwój 
miasta dzięki niepowtarzalnej historii.

Historia naszego miasta stanowi fundament dla 
budowania przyszłości. Koncepcja rozwoju musi 
być spójna z tym, co już jest i mieć prawdziwy, nie 
zmyślony charakter, a wszystko nowe powinno się 
wtapiać w już istniejące rozwiązania. Górnictwo 
było i jest naszą codziennością. Przez wiele lat 
będzie jeszcze podstawową branżą przemysłową 
w naszym regionie. Podziemne bogactwo naszej 
ziemi to węgiel koksowy, obecnie niezbędny su-
rowiec do produkcji stali, uznany za strategiczny 
dla gospodarki europejskiej. Jednak w dobie trans-
formacji w należyty sposób przykładamy ogrom-
ną wagę do tworzenia warunków dla budowania 
nowej, alternatywnej branży jaką są nowe tech-
nologie IT, usługi logistyczne, magazynowe czy 
okołoturystyczne. Rozwój gospodarczy wpisuje 
się w istniejące warunki jakimi są: położenie, sko-
munikowanie z największymi ośrodkami, wielkość 
i jakość terenów inwestycyjnych, branże już istnie-

bloki mieszkalne usytuowane na planie wachlarza

Jastrzębie-Zdrój nocą
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Piknik w Kurorcie

Przystanek PRL

Eksplozja Kolorów
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jące, otoczenie sąsiadujących gmin, zaplecze inte-
lektualne i historyczny charakter miasta. Mając na 
uwadze niewielkie obszary w mieście możliwe do 
inwestowania przez przedsiębiorców oraz chcąc 
zachować obecny charakter wiejsko-miejskiej za-
budowy, jakość terenów eksploatowanych ciągłą 
działalnością wydobywczą, kulturowe tradycje 
Jastrzębia-Zdroju, możliwy jest rozwój różnych 
branż usługowych, związanych również, a może 
przede wszystkim, z nowymi technologiami. Tym 
bardziej, że mimo braku wyższych uczelni, na wy-
sokim poziomie funkcjonują szkoły średnie, zwią-
zane z kierunkami technicznymi.

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i społeczne-
go może zagwarantować transformacja regionu. 
To ogromne wyzwanie w dzisiejszych czasach. 
Traktujemy ją bardzo poważnie i kompleksowo, bo 
tylko dzięki szerokiej perspektywie działania, cały 
Śląsk, region, a tym samym nasze miasto może 
osiągnąć sukces. Z tego też względu w strate-
gii poświęciliśmy dużo miejsca na sprawiedliwą 
transformację. Taką, która gwarantuje dalszy roz-
wój, bez dużych skutków społecznych.

Gospodarka nigdy nie funkcjonuje w próżni. Roz-
wojowi gospodarki sprzyja odpowiedni klimat. 
Atmosferę miejsca tworzą wszystkie wyda-
rzenia sportowe, imprezy kulturalne, przyjazne 
przestrzenie, otwarty samorząd i ludzie. Wszech-
obecni mieszkańcy, jak również turyści, którzy 
muszą mieć gdzie wyjść i spotkać się, usiąść, 
wypić kawę w estetycznym i zdrowym miejscu. 
Mieszkańcy zadowoleni z tego, że są częścią 
tego miasta i wspólnie je tworzą. Budowanie 
tożsamości, to nadrzędny cel na najbliższe lata 
działania samorządu.

Ludzie powinni chcieć i mieć gdzie zamieszkać 
w swoim mieście. Planowanie rozbudowy osiedli 
domków jednorodzinnych czy domów wieloro-
dzinnych jest więc nieodzownym elementem roz-
woju Jastrzębia-Zdroju.

Wieloletnia praca nad studium uwarunkowań za-
gospodarowania przestrzennego zaowocowała 
dokumentem, który wskazuje nie tylko tereny pod 
zabudowę mieszkaniową, lecz przede wszystkim 
wyznacza nam kierunek rozwoju miasta w każdej 
dziedzinie jego życia. Jest również dokumentem 
integralnym ze strategią.

Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+ 
zakłada zrównoważony rozwój. Oparta jest na 
trzech głównych filarach LUDZIE, GOSPODARKA, 
PRZESTRZEŃ, które będą budowane w obliczu 
największego wyzwania współczesnych czasów 
czyli transformacji regionu. Bowiem naszą naj-
większą powinnością jest podejmowanie wszel-
kich działań, mających na celu powstrzymanie 
zachodzących zmian klimatycznych. Przyświe-
cają nam wyłącznie zielone cele. Stawiamy na 
jakość życia w dziedzinie powietrza, pracy, trans-
portu, przestrzeni.

projekt koncepcyjny - deptak na ul. 1 Maja

bloki mieszkalne TBS Daszek

7



Sprawiedliwa 
transformacja
Ludzie – dbanie o wspólnotę, budowanie tożsamości.
Gospodarka – tworzenie gospodarczej alternatywy dla górnictwa.
Przestrzeń – budowanie spójnych przestrzeni uwzględniających 
zachowanie równowagi środowiskowej, sprzyjających zamieszkaniu 
i przebywaniu.

SPRAWIEDLIWA 
TRANSFORMACJA

GOSPODARKA LUDZIE

PRZESTRZEŃ
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Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+ 
wypełnia wymogi zarzadzania strategicznego 
gminy w zakresie podstawowych funkcji, tj.:

1. regulacyjnej – wyznacza kon-
kretne decyzje gwarantujące reali-
zację wskazanych w niej zadań

2. kontrolnej – podstawa oceny 
skuteczności działań lokalnej polity-
ki społeczno-gospodarczej

3. koordynacyjnej – synchroni-
zacja działań poszczególnych jedno-
stek miejskich zgodnie z obszarami 
strategicznymi

4. informacyjnej – zbiór danych 
o przewidywanych kierunkach roz-
woju Jastrzębia-Zdroju

5. pobudzającej – ciągłość reali-
zacji w zakresie optymalnego roz-
woju Jastrzębia-Zdroju zapobiega 
stagnacji

6. promocyjnej – podkreślenie sil-
nych stron Jastrzębia-Zdroju i wska-
zanie celów rozwojowych możli-
wych do osiągnięcie pod warunkiem 
uzyskania zewnętrznego wsparcia

Integralnym elementem strategii określającym ramy lokalnej polityki rozwoju jest 
dokument pn.: „Identyfikacja warunków rozwoju Jastrzębia-Zdroju w świetle Stra-
tegii Rozwoju Miasta do 2030 r.” – niezależna ekspertyza dotycząca identyfikacji 
społeczno-gospodarczych warunków rozwoju miasta wynikających także z trans-
formacji regionów górniczych. Dokument powstał na podstawie kilkuetapowych, 
wzajemnie powiązanych i rozłożonych w czasie działań z zastosowaniem wzajemnie 
komplementarnych metod i technik badawczych (m.in. CATI i CAWI) zgodnie z zasadą 
triangulacji metodologicznej. Stąd aby uzyskać pełny obraz procesu planistycznego 
należy te dokumenty rozpatrywać łącznie.

Skuteczne wdrażanie Strategii opiera się na informacji zwrotnej ze sposobu reali-
zacji zapisów strategicznych. Zapewnia to system monitoringu i ewaluacji. Monito-
ring w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych pozwoli na sprawne 
zarządzanie miastem, a wdrażanie Strategii będzie procesem dynamicznym. Pod-
stawę raportów w monitoringach będzie stanowiła analiza wskaźnikowa, diagnoza 
społeczno-gospodarcza Jastrzębia Zdroju uzupełniona o badania własne. W ramach 
dokumentu ujęto dwa typy wskaźników: generalne, odnoszące się horyzontalnie do 
wizji rozwoju miasta oraz dedykowane poszczególnym obszarom Strategii. Opis sys-
temu monitoringu i ewaluacja wraz z listą wskaźników znajdują się w części doku-
mentu pn. monitoring i ewaluacja.
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Opracowanie Strategii odbywało się w niezwy-
kłych czasach, kiedy ograniczenia związane 
z epidemią Covid-19 zobligowały nas do prowa-
dzenia większości prac zdalnie. Nie oznacza to, 
że pominęliśmy jakiś etap niezbędnej metodolo-
gii. Zrealizowaliśmy wszystkie. Tylko część z nich 
inaczej. Wychodząc tym samym naprzeciw zmia-
nom wpisanym w samym dokumencie – rozwoju 
cyfryzacji i komunikacji elektronicznej w Jastrzę-
biu-Zdroju. W badaniach, ankietach, warsztatach, 
spotkaniach i konsultacjach wzięło udział blisko 
3 tysiące osób.

Został opracowany Raport z ewaluacji końcowej 
Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 
2013-2020 uwzględniający wyniki badań miesz-
kańców, podsumowanie 3 spotkań warsztato-
wych z osobami zaangażowanymi w jej realizację 
oraz liderami lokalnej społeczności.

W dokumencie, zrealizowanym przez podmiot 
zewnętrzny wybrany w trybie konkurencyjnym, 
zawarto podsumowanie, ocenę oraz stopień re-
alizacji Strategii. Przedstawiono rekomendacje 
uwzględnione w niniejszym dokumencie.

Jak pracowaliśmy

Prace Rady Miasta
Luty 2020
Spotkanie warsztatowe 
Ustroń

Kwiecień 2020
Rozpoczęcie prac 
z ankietami dot. 
Strategii Rozwoju

Maj 2020
Przekazywanie 
wypełnionych ankiet 
do Wydziału Strategii, 
Rozwoju i Obsługi 
Inwestora

Padziernik 2020
Analiza dokumentu LBS

Wspólne posiedzenie 
wszystkich Komisji 
Rady Miasta

Dodatkowe spotkanie 
z Radą MIasta

Listopad 2020
Sesja Rady Miasta 
i głosowanie nad 
przyjęciem dokumentu 
Strategii Rozwoju

Rada Miasta w trakcie prac nad Strategią Rozwoju
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Przeprowadziliśmy warsztaty, spotkania i kon-
sultacje z udziałem Rady Miasta Jastrzębie-
-Zdrój. Rozmawialiśmy o wyzwaniach i proble-
mach. Wyznaczyliśmy główne kierunki zmian. 
Ustaliliśmy, że musimy działać wspólnie i aktyw-
nie. Zrobiliśmy plan kamieni milowych naszych 
prac. Określiliśmy wspólnie bariery i szanse dla 
rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Zastanowiliśmy się 
nad tym jak negatywne konsekwencje może mieć 
stagnacja, brak decyzji i odwagi, a także planu do 
dalszego rozwoju i przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom, chociażby w takim obszarze jak 
depopulacja i starzenie się naszej lokalnej spo-
łeczności. Na cyklu warsztatów, narad i spotkań 
z naczelnikami i dyrektorami jednostek miej-
skich dyskutowaliśmy o wyzwaniach i proble-
mach, które spotykamy w naszej codziennej pra-
cy na rzecz Jastrzębia-Zdroju i jego mieszkańców. 
Określiliśmy co zależy tylko od nas, naszych dzia-
łań i postawy, a co uwarunkowane jest czynnika-
mi zewnętrznymi. Rozmawialiśmy o tym, co my 
chcielibyśmy zmienić w naszym mieście, jak wi-
dzimy dalszy rozwój Jastrzębia-Zdroju, a przede 
wszystkim jakie wyzwania podjąć, aby każdy 
mieszkaniec czuł się po prostu dobrze. 

Przeprowadziliśmy anonimowe badanie an-
kietowe wśród wszystkich urzędników i pra-
cowników jednostek miejskich, placówek 
oświatowych, organizacji pozarządowych. Ja-
strzębie-Zdrój zostało określone jako zielone 
miasto o specyficznym charakterze. Chcemy 
poprzez wszystkie określone w tym dokumen-
cie działania sprawić, by za 10 lat po zadaniu 
zbliżonych pytań usłyszeć, że „Jastrzębie-Zdrój 
jest zielonym i szczęśliwym miastem, łączą-
cym wszystkich mieszkańców”. Poprosiliśmy 
uczniów jastrzębskich szkół ponadpodstawo-
wych o podzielenie się z nami swoimi planami 
na przyszłość, a przede wszystkim o poinformo-
wanie nas o swoich zamiarach i oczekiwaniach 
względem Jastrzębia-Zdroju. Przedsiębiorców 
spytaliśmy się o to, jak prowadzi się biznes w na-
szym mieście i co jeszcze, jako samorząd, może-
my zrobić, żeby warto było rozwijać swoje firmy 
właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. Porozmawialiśmy 

z mieszkańcami. Zaczęliśmy od rozmów telefo-
nicznych z reprezentatywną grupą mieszkańców, 
w trakcie których poznaliśmy plany i oczekiwania 
wobec rozwoju Jastrzębia-Zdroju, a także wysłu-
chaliśmy krytycznych uwag. Wyszliśmy na ulice 
miasta, aby osobiście zadać Wam kilka pytań 
o przyszłość Jastrzębia. Wiemy, że według was 
miasto powinno stawiać na nowoczesne techno-
logie i turystykę oraz, że brakuje wam miejsc dla 
aktywnego wypoczynku i nowoczesnego budow-
nictwa wielorodzinnego. Oczekujecie inwestycji 
w dziedzinie kultury oraz sportu i rekreacji.

Rozmawialiśmy z Radą Kobiet i Radą Działalności 
Pożytku Publicznego o wizji i pomysłach na mia-
sto ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o przy-
szłości miasta, kształceniu postaw obywatelskich 
już u najmłodszych jastrzębianek i jastrzębian, 
a także o możliwościach kobiet na rynku pracy. 
Uznaliśmy, że konieczne jest stworzenie warun-
ków dla młodych do dobrego i wygodnego życia 
w mieście, tak aby wyhamować depopulację Ja-
strzębia-Zdroju. Chcemy, aby już najmłodsi czuli 
się związani z miastem, dlatego będziemy dążyć 
do wprowadzenia w szkołach i przedszkolach 
projektów zmierzających do kształtowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego i budowaniem tożsa-
mości – społecznej i ekologicznej. Wykorzystamy 
możliwości płynące transformacji regionów gór-
niczych, aby wesprzeć powstawanie miejsc pracy 
dla kobiet tak, aby pozostanie w domu było dla 
jastrzębianek świadomym wyborem, a nie jedyną 

prace nad Strategią Rozwoju
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opcją. Wypracowane scenariusze na rozwój mia-
sta uwzględniliśmy w dokumencie.

Poprosiliśmy Radę Biznesu o przekazanie nam 
swoich pomysłów na rozwój Jastrzębia-Zdroju, 
miasta atrakcyjnego i przyjemnego do mieszkania, 
z przyjaznymi przestrzeniami publicznymi, wspie-
rającego rozwój lokalnej przedsiębiorczości i two-
rzącego dogodne warunki dla napływu dużych in-
westycji. Przełamanie monokultury gospodarczej 
miasta jest priorytetem, a patrząc na jego poten-
cjał, rozwój sektora IT oraz turystycznego jest na-
turalnym wyborem.

Przedstawiciele Rady Sportu i Rady Kultury przy 
Prezydencie Miasta podzielili się swoimi odczucia-
mi i zwrócili uwagę m.in. na problem dostępności 
obiektów hotelowych, który uniemożliwia im or-
ganizację większych imprez sportowych. W tym 
temacie padło ustalenie o działaniach mających 

na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy bizne-
sem usług turystycznych a klubami sportowymi. 
Poruszono również tematy takie jak: zwiększenie 
ilości atrakcji kulturalnych i turystycznych, które 
przyciągnęłyby do miasta ludzi spoza Jastrzębia-
-Zdroju. Omówiono koncepcje i projekty, których 
podsumowanie znalazły się w założeniach i wizji 
rozwoju miasta. Uczestnicy spotkania zgodzili się 
co do ważnej roli jaką muszą pełnić działania in-
formacyjno-promocyjne.

Odrębne konsultacje zostały również zorgani-
zowane z sołtysami i przewodniczącymi za-
rządów osiedli. Na spotkaniu zaproszeni goście 
poruszali kwestie działań zmierzających do za-
gospodarowania nieużytkowanych terenów na-
leżących do miasta (m.in. tereny leżące między 
blokami) na przestrzenie o charakterze rekre-
acyjnym, zwiększenie intensywności inwestycji 
infrastrukturalnych na obrzeżach miasta (so-
łectwa) i możliwie szerokie akceptowanie przy 
pracach nad studium zagospodarowania prze-
strzennego wniosków o przekształcenie grun-
tów rolnych na funkcję mieszkaniową.
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Wiemy, jak istotne jest włączenie wszystkich grup 
społecznych w życie miasta tak, aby nikt nie został 
pominięty. Szczególnie istotne jest zniwelowanie 
wszelkich barier związanych z funkcjonowaniem 
w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościa-
mi. Dlatego w procesie przygotowania dokumen-
tu uwzględnialiśmy postulaty, sugestie i pomysły 
zgłaszane do Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Spotkaliśmy się z ponownie dwukrotnie z radnymi 
wszystkich klubów Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
aby przedstawić im założenia dokumentu. W trak-
cie spotkania on-line z mieszkańcami odpowia-
daliśmy na pytania dotyczące celów i programów 
uwzględnionych w nowej Strategii. Spisaliśmy 
wszystkie propozycje i zamieściliśmy w dokumen-
cie. Wzięliśmy udział w warsztatach zorganizo-
wanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-
strzębiu-Zdroju, mających na celu wypracowanie 
zadań w obszarze problemów społecznych.

Analizowaliśmy dokumenty i wytyczne tworzące 
zasady i regulujące wprowadzenie Mechanizmu 
Sprawiedliwej Transformacji. Dokonaliśmy anali-
zy europejskich, ogólnokrajowych i regionalnych 
dokumentów strategicznych. Braliśmy aktywny 
udział w konsultowaniu Strategii Województwa 
Śląskiego – Zielone Śląskie. Uczestniczyliśmy 
w pracach i spotkaniach warsztatowych w ramach 
Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji przy 
Marszałku Województwa Śląskiego. Zbadaliśmy 
dane statystyczne, gospodarcze i społeczne. Prze-
prowadziliśmy prace analityczne pod kątem róż-
nic i podobieństw z innymi, sąsiadującymi z nami 
miastami. Zbadaliśmy możliwości jakie stoją przed 
miastem wynikające z przygotowywanych działań 
związanych z transformacją regionów górniczych.

Dzięki temu wyznaczyliśmy kierunki rozwo-
ju miasta opierając się na planach, wytycznych, 
systematyzacji badań społecznych i konsultacji 
warsztatowych wraz z zastosowaniem macierzy 
umożliwiającej ich zestawienie z potencjalnymi 
źródłami sfinansowania.

Wizja rozwoju zbudowana jest na mocnych stro-
nach miasta i obecnej tożsamości mieszkańców, 
a jednocześnie odwołuje się do nowoczesnych 
trendów i aktualnych potrzeb. Mamy ambitny plan 
być nowoczesnym miastem z tradycjami.
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Luty 2020
• spotkanie warsztatowe z Radą Miasta Ja-

strzębie-Zdrój
• spotkania z Radą Biznesu przy Prezydencie 

Miasta Jastrzębie-Zdrój

Kwiecień 2020
• internetowe badanie ankietowe służące 

ocenie głównych czynników kształtujących 
wizerunek i odbiór Jastrzębia-Zdroju oraz 
wizji na temat kierunków rozwoju miasta 
przeprowadzone wśród osób bezpośrednio 
związanych z miastem – 762 osoby

• internetowe badanie ankietowe przedsię-
biorców i firm prowadzących działalność 
w Jastrzębiu-Zdroju – udział 164 podmiotów

• internetowe badanie ankietowe wśród 
uczniów ostatnich klas szkół ponadpodsta-
wowych na temat ich wizji rozwoju miasta 
oraz planów edukacyjnych i zawodowych – 
udział 288 osób

Sierpień 2020
• konsultacje z Pełnomocnikiem Prezydenta 

Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
• konsultacje z Rada Biznesu przy Prezyden-

cie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wrzesień 2020
• konsultacje z Radą Kobiet przy Prezydencie 

Miasta Jastrzębie-Zdrój
• konsultacje z Radą Pożytku Publicznego 

w Jastrzębiu-Zdroju
• konsultacje z Radą Sportu przy Prezyden-

cie Miasta Jastrzębie-Zdrój
• konsultacje z Radą Kultury przy Prezyden-

cie Miasta Jastrzębie-Zdrój
• konsultacje z Sołtysami i Zarządami Osiedli
• sonda wśród mieszkańców na temat 

pomysłów na przyszłość miasta – 458 
mieszkańców

Kamienie milowe 
prac nad Strategią
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Czerwiec 2020
• Komputerowo Wspomagany Wywiad Te-

lefoniczny (CATI) na losowo-kwotowej 
dobranej próbie 400 mieszkańców Ja-
strzębia-Zdroju odzwierciedlająca podsta-
wowe paramenty demograficzne w po-
pulacji (w ramach realizacji dokumentu 
Identyfikacja warunków rozwoju Jastrzę-
bia-Zdroju w świetle Strategii Rozwoju 
Miasta do 2030)

• dwa warsztaty z naczelnikami Urzędu Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój i kierownikami jedno-
stek organizacyjnych

Czerwiec/Lipiec 2020
• dwa niezależne internetowe badania an-

kietowe (ogólnodostępne) na temat oceny 
jakości życia w mieście i jego potencjału 
rozwojowego 357 mieszkańców (w ra-
mach realizacji dokumentu ”Identyfika-
cja warunków rozwoju Jastrzębia-Zdroju 
w świetle Strategii Rozwoju Miasta do 
2030” i Raportu z ewaluacji końcowej 
Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 
na lata 2013-2020)

Październik 2020
• spotkanie z naczelnikami i dyrektorami jed-

nostek miejskich
• 2 spotkania z radnymi wszystkich klubów 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
• spotkanie on-line z mieszkańcami  

Jastrzębia-Zdroju
• udział w warsztatach dotyczących rozwią-

zywania problemów społecznych

Listopad 2020
• dyskusja i zatwierdzenie dokumentu przez 

Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
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MISJA 
MIASTA

Naszą misją jest zadbać o dalszy rozwój z poszanowaniem 
naturalnych dóbr, w harmonii z przyrodą i uwzględnieniem 
potrzeb kolejnych pokoleń, a w szczególności:
• zbudowanie wspólnoty, poczucia tożsamości i współodpo-

wiedzialności mieszkańców w oparciu o tradycje
• stworzenie nowoczesnego i zielonego miasta z przyjaznymi 

przestrzeniami publicznymi
• stworzenie warunków do ulokowania nowoczesnych, alter-

natywnych dla górnictwa branż gospodarki.
16



W roku 2030 
Jastrzębie-Zdrój 
widzimy jako:
miasto łączące ludzi (wydarzenia budują-
ce tożsamość mieszkańców, Miejski Ośrodek 
Kultury jako główny animator kultury, Łazienki 
III jako wytwórnia cooltury)

miasto aktywnych mieszkańców (wiele inicja-
tyw społecznych, aktywne organizacje poza-
rządowe, budżety obywatelskie)

symbol walki o wolność (Centrum Porozumie-
nia Jastrzębskiego, Postindustrialne Dziedzic-
two – Łaźnia Moszczenica)

stolicę turystyki weekendowej (Perła uzdro-
wiska wraz ze ścieżką turystyczną śladami 
dawnego uzdrowiska. Szlak wolności ścież-
ka historyczna od pomnika Porozumienia Ja-
strzębskiego aż do Łaźni Moszczenica.

miasto styku trzech epok (Piknik w kurorcie, 
piknik – Przystanek PRL, eksplozja kolorów)

silny ośrodek współpracy transgranicznej 
(projekty łączące poza granicami – miękkie 
i twarde, promujące wzajemnie kulturę sąsiada)

subregionalne centrum innowacji (akcelera-
tor biznesowy KSSEnon2 – rozwój usług no-
woczesnych i przedsiębiorczości)

centrum rozwoju młodych („Enter Jastrzębie” 
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości)

rowerowa stolica regionu i południowej Pol-
ski (Żelazny Szlak Rowerowy wraz ze ścieżka-
mi w mieście i sąsiednimi gminami)

najbardziej zielone i ukwiecone miasto po-
łudnia (kieszonkowe parki, ogrody sąsiedzkie, 
ogrody i łąki kwietne w każdym dostępnym 
miejscu, zielone przedszkola i szkoły)

miasto przyjaznych przestrzeni (OWN, plac 
centralny przy kinie Centrum, plac zdrojowy, 
stawy przy Wodzisławskiej, plac przy Katowic-

kiej, Śląskiej, minicentra na osiedlach i sołec-
twach, strefa centrum)

miasto z czystym powietrzem (ekologiczna, 
bezpłatna komunikacja miejska, alternatywne 
źródła energii, nasadzenia drzew, system ro-
werów miejskich, stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych)

strefa aktywności senioralnej (klub seniora, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku)

ośrodek wspierania przedsiębiorczości i al-
ternatywnych dla górnictwa branż gospodar-
ki (deptak na 1 Maja, hotele, motele, obiekty 
gastronomiczne, usługowe wzdłuż Żelaznego 
Szlaku Rowerowego, ulgi dla przedsiębiorców, 
projekty wspierające mikro, małe i średnie 
przedsiębirostwa)

lider sprawiedliwej transformacji (centrum 
logistyczne na ternie KWK Jastrzębie, zagospo-
darowane tereny inwestycyjne, przestrzenie 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
usługi konsultingowe)

światowa stolica jazzu (JAZZtrzebie)

kolebka mistrzów sportu (Hala widowiskowo-
-sportowa, lodowisko Jastor, stadion piłkarski, 
boiska szkolne, siłownie, street workout, balon 
nad boiskiem, całoroczne korty tenisowe, do-
tacje dla sportu, akademia piłkarska)

dobrze skomunikowane miasto w regionie 
(kolej, obwodnica Wyzwolenia, rondo Ranosz-
ka, rondo Piłsudskiego-Graniczna, rondo Armii 
Krajowej-Energetyków, Zielona-Podhalańska, 
Nowopochwacie, łącznik Północna-Dworcowa)

miasto dostępne, otwarte na każdego

miasto o znaczącej pozycji społeczno-gospo-
darczej
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deptak na ul. 1 Maja – wizualizacja

deptak na ul. 1 Maja – wizualizacjadeptak na ul. 1 Maja – wizualizacja

Plac Centralny – wizualizacja

miejsca rekreacyjne przy ul. Śląskiej – wizualizacja

plac wodny przy ul. Katowickiej – wizualizacja

stawy przy ul. Wodzisławskiej – wizualizacja stawy przy ul. Wodzisławskiej – wizualizacja

stawy przy ul. Wodzisławskiej – wizualizacja stawy przy ul. Wodzisławskiej – wizualizacja
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Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego  
i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego – wizualizacja

Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego  
i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego – wizualizacja

budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym (Wytwórnia Cooltury) – wizualizacja

plac zdrojowy – wizualizacja plac zdrojowy – wizualizacja

plac zdrojowy – wizualizacja plac zdrojowy – wizualizacja
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Wyzwania 
rozwojowe
Jesteśmy odpowiedzialni przed historią, 
dlatego naszym zadaniem jest zrobić 
wszystko, by kolejne pokolenia mogły 
żyć w przyjaznym środowisku.
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OBSZAR 1

Ludzie

rozwój innowacyjnych 
programów społecznych 
oraz nowoczesnych i do-
pasowanych do potrzeb 
mieszkańców usług spo-
łecznych w odpowiedzi na 
depopulację oraz starzenie 
się społeczności lokalnej 
(np. opiekuńczych) oraz wy-
zwania związane z transfor-
macją obszarów górniczych 
i osiągnięciem założeń Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu

poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez 
tworzenie wysokiej jako-
ści usług publicznych (np. 
w obszarze komunikacji 
publicznej, możliwości 
zagospodarowania czasu 
wolnego, kultury, sportu 
itp.), w tym usług świadczo-
nych drogą cyfrową

aktywna polityka partycy-
pacji publicznej i włączania 
mieszkańców, lokalnych 
liderów, grup nieformalnych 
i sektora pozarządowego 
we współtworzenie polityk 
miejskich – tworzenie spo-
łeczeństwa obywatelskiego

aktywna polityka rewita-
lizacyjna, skierowana do 
grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym

zwiększenie poczucia toż-
samości lokalnej i poziomu 
identyfikacji mieszkańców 
z miastem (zwłaszcza 
wśród ludzi młodych)

integracja społeczna miesz-
kańców, wzmocnienie spój-
ności społecznej miasta (np. 
działania na rzecz integracji 
międzypokoleniowej)

ograniczenie negatywnych 
skutków społecznych, 
związanych z odchodzeniem 
od węgla, minimalizacja 
negatywnych kosztów 
społecznych transformacji 
obszarów górniczych

działania prozdrowotne, 
w tym upowszechniające 
aktywny i zdrowy tryb życia

rozwój potencjału twór-
czego mieszkańców, m.in. 
poprzez działania w sferze 
kultury czy edukacji
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OBSZAR 2

Gospodarka

aktywna polityka wsparcia 
lokalnej przedsiębiorczości, 
w tym zwłaszcza sektora 
MŚP, a także przedsiębior-
czości społecznej

dywersyfikacja gospodar-
cza, wsparcie rozwoju branż 
opartych na innowacjach 
i nowoczesnych technolo-
giach (np. branży IT i usług 
nowoczesnych)

wykorzystanie potencjału 
turystycznego miasta (np. 
poprzez odwołanie się do 
tradycji uzdrowiskowych 
i dziedzictwa przemysło-
wego)

wzmacnianie relacji go-
spodarczych ze światem 
zewnętrznym (w wymiarze 
regionalnym, krajowym 
i zagranicznym)

tworzenie przyjaznych 
warunków rozwoju bizne-
su (np. w obszarze obsługi 
inwestora)

działania na rzecz dosto-
sowania branży górniczej 
i osób zatrudnionych w gór-
nictwie do wyzwań przy-
szłości (m.in. wynikających 
ze zmian klimatycznych 
i polityki UE w tym obsza-
rze)
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OBSZAR 3

Przestrzeń

integracja, zwiększenie po-
ziomu spójności przestrzen-
nej miasta

kompleksowe działania 
z obszaru ochrony środo-
wiska naturalnego i jego 
bioróżnorodności, wdraża-
nie „zielonych” rozwiązań 
w różnych obszarach życia 
miasta

wzmacnianie powiązań 
funkcjonalnych i oddziały-
wanie Jastrzębia-Zdroju jako 
aktywnego aktora w subre-
gionie i ważnego ośrodka 
współpracy transgranicznej

stworzenie warunków dla 
rozwoju nowoczesnego bu-
downictwa wielorodzinnego

tworzenie atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych 
o charakterze reprezenta-
cyjnym w ramach multicen-
trycznej koncepcji rozwoju 
przestrzennego miasta (np. 
centrów osiedli czy so-
łectw) wraz z tworzeniem 
funkcjonalnych połączeń 
między nimi

rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych w mieście

działania z zakresu trans-
formacji obszarów górni-
czych, zagospodarowanie 
terenów i miejsc pokopal-
nianych, przekształcanie 
miejsc zdegradowanych wy-
dobyciem wraz z nadaniem 
im nowych funkcjonalności
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Atuty
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dobre położenie 
(skomunikowanie do 

autostrady A1, bliskość granicy 
z Czechami)

łatwe skomunikowanie  
z Aglomeracją Górnośląską

miasto zielone

kreatywni mieszkańcy

tradycje uzdrowiskowe

dziedzictwo przemysłowe

rozbudowana infrastruktura 
techniczna i drogowa

wysoki poziom poczucia 
bezpieczeństwa

niski poziom bezrobocia

niski udział  
mieszkańców korzystających 

z pomocy społecznej
25



Bariery
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brak bezpośredniego dostępu  
do drogi szybkiego ruchu

nadmierna dominacja  
branży górniczej

niska aktywność  
gospodarcza jastrzębian

depopulacja

suburbanizacja

starzenie się społeczeństwa

brak dostępu do pasażerskiego 
transportu kolejowego

brak perspektyw  
dla ludzi młodych

brak centrum i przestrzeni 
reprezentacyjnych

niewystarczający poziom 
rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego

niski poziom  
aktywności społecznej
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Ciekawe
Na podstawie analizy SWOT. 
Identyfikacja warunków rozwoju 
Jastrzębia-Zdroju w świetle Strategii 
Rozwoju Miasta do 2030 r.
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Czy w związku z odchodzeniem 
od węgla rozwinie się lokalna 

przedsiębiorczość?

Czy w związku z odchodzeniem 
od węgla nastąpi dywersyfika-

cja gospodarcza?

Czy fakt utrzymania węgla 
koksowego jako strategicz-

nego surowca dla gospodarki 
pozwoli rozwinąć się innym, 

innowacyjnym branżom?

Czy odtworzenie połączenia 
kolejowego z Aglomeracją Gór-
nośląską przyczyni się do szyb-

szego rozwoju Miasta?

Czy multicentryczny rozwój 
przestrzeni miejskich przyczyni 

się do integracji środowiska?

Czy zbudowanie obwodni-
cy miasta (ul. Wyzwolenia) 

usprawni komunikację i dostęp 
do terenów inwestycyjnych 

i zachęci inwestorów do loko-
wania swoich inwestycji?

Czy rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych przyczyni się do 

postrzegania miasta jako miejsca 
przyjaznego do zamieszkania?

Czy pogorszenie koniunktury 
gospodarczej, np. związanej 

z pandemią covid19, brak dzia-
łań rewitalizacyjnych stanie 
się przyczyną zahamowania 

rozwoju miasta?

Czy niepodejmowanie działań 
związanych z transformacją 
obszarów górniczych będzie 

skutkowało pogłębieniem de-
populacji i odpływem młodych 

ludzi z miasta?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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PLAN  
DZIAŁAŃ
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Transformacja energetyczna i gospodarcza, przed którą stoi 
nie tylko miasto ale i cały kraj, jest największym wyzwaniem 
współczesnych czasów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
zmiany klimatyczne, które niosą za sobą coraz bardziej niebez-
pieczne zjawiska.
Jastrzębie-Zdrój jest bogate w pokłady węgla koksowego, któ-
ry znajduje się na liście strategicznych surowców dla unijnej 
gospodarki, niemniej jednak przygotowuje się na zachodzące 
zmiany gospodarcze i energetyczne niosące za sobą ogromne 
skutki społeczne.
Zaplanowane w strategii kierunki działań zakładają zrówno-
ważony rozwój i uwzględniają 3 priorytetowe filary, w których 
stawiamy na ograniczenie globalnego ocieplenia oraz skut-
ków transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej. 
Te obszary to: LUDZIE, GOSPODARKA, PRZETRZEŃ.

Jak to 
zrobimy?
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Aktywni 
ludzie

OBSZAR 1

Ludzie są dla nas najważniejsi, dlatego zadbamy 
o wspólnotę, będziemy budować tożsamość mieszkańców 
tak, by jastrzębianie byli dumni ze swojego miasta.
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Adaptacja i zagospodarowanie Łaźni na 
terenie byłej KWK Moszczenica poprzez 
utworzenie Centrum Dziedzictwa Postin-
dustrialnego i Centrum Porozumienia 
Jastrzębskiego – świadectwa górniczego 
charakteru i dziedzictwa miasta oraz sym-
bolu walki o godność i wolność człowieka 
wraz z zapleczem konferencyjnym, evento-
wym, miejscem spotkań i spektakli

ZADANIA PRIORYTETOWE

Budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym 
– jako centrum i oś projektu „Wytwórnia 
cooltury” – szeroko rozumianej animacji 
społecznej dla wszystkich mieszkańców 
miasta

Budowa rodzinnego cen-
trum rekreacji i wypoczynku 
na zrekultywowanej hałdzie 
pokopalnianej w Sołectwie 
Moszczenica
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Rozwój potencjału twórczego 
mieszkańców, m.in. poprzez 
działania w sferze kultury czy 
edukacji

• FilmOFFisko

• Centrum fotografii otworkowej – Łazienki III

• OtoFOTO – festiwal fotografii

• festiwal twórców lokalnych

• Miejska Biblioteka Publiczna – przestrzeń 
kawiarniano-rozrywkowa, kącik dla dziecka 
i rodzica, prelekcje, spotkania literackie,

• Miejski Ośrodek Kultury – szeroko ro-
zumiana animacja, wyjście na zewnątrz, 
aktywizowanie mieszkańców, koncerty, 
małe formy koncertowe, filmy, sztuki 
teatralne, spotkania, konferencje

• Szkoła Muzyczna swojemu Miastu – 
współorganizacja wydarzeń kulturalnych 
przez szkołę i Miasto

• koncerty w Sali Koncertowej Szkoły Mu-
zycznej

• „szkoła w chmurze” w każdej szkole 
(wdrożenie oprogramowania 365)

• stypendia Prezydenta Miasta dla uzdol-
nionej młodzieży

• doroczny festiwal talentów

• edukacja eksperymentalna i innowacyjna

• działalność Rady Kultury – opiniotwórcza, 
informacyjna i edukacyjna

• projekty przedszkolne i szkolne

Aktywna polityka partycypacji 
publicznej i włączania miesz-
kańców, lokalnych liderów, 
grup nieformalnych i sektora 
pozarządowego we współ-
tworzenie polityk miejskich

• wprowadzenie szerokich konsultacji 
społecznych w ramach podejmowania 
strategicznych dla Miasta decyzji, w for-
mie elektronicznej i bezpośredniej

• szeroka promocja budżetu partycypacyjnego 
na osiedlach i sołectwach, w każdym etapie 
jego realizacji (spotkania informacyjne, 
wyjście na ulice, rynki, place zabaw, szkoły, 
ulotki, facebook, strona internetowa itp.)

• realizacja programu „budżety partycypa-
cyjne szkół”

• kawiarenka obywatelska (spotkania/kon-
sultacje Prezydenta Miasta oraz innych 
przedstawicieli urzędu i jednostek z miesz-
kańcami w różnych miejscach, np. siedziby 
Ochotniczych Straży Pożarnych, budynki 
jednostek miejskich, Biznes na Okrągło itp.)

• rozwój wolontariatu w szkołach poprzez 
Młodzieżową Radę Miasta

• włączenie do działań Rady Kobiet
• działalność „Galerii dzwonków”, jako przy-

kład oddolnej inicjatywy – największej 
kolekcji dzwonków na świecie

• wzmocnienie działalności rad sołeckich 
i zarządów osiedli

• powierzanie przez Miasto zadań do 
realizacji przez organizacje pozarządowe 
w ramach konkursów otwartych

• wspieranie przez Miasto zadań propono-
wanych przez organizacje pozarządowe 
w ramach konkursów otwartych

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie OBSZAR 1 – Aktywni ludzie
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Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i poziomu identyfikacji 
mieszkańców z miastem (zwłaszcza wśród ludzi młodych)

• jednolite oznakowanie obiektów i miejsc należą-
cych do miasta, wspólna jednolita promocja (np. 
parasole, meble miejskie, ścianki itp.)

• włączanie młodych ludzi w proces tworzenia 
więzi międzyludzkich

• włączanie młodych ludzi w kreowanie prze-
strzeni miejskich

• zwiększenie roli pełnomocnika Prezydenta ds. 
młodych

• włączanie Młodzieżowej Rady Miasta do współ-
decydowania i angażowania się w tzw. działania 
społeczne, kulturalne i sportowe

• przekazywanie do adopcji organizacjom formal-
nym i grupom nieformalnym terenów na ogródki 
w celu zagospodarowania i dbania o nie

• kreatywne strefy młodych – przeznaczenie 
przestrzeni, pomieszczeń dla młodych ludzi 
w celu tworzenia pomysłów na rozwój miasta, 
zagospodarowania miejsc, wspólnych gier plan-
szowych itp.

• działania skierowane do młodzieży w ramach 
„wytwórni cooltury”

• kulturalne podziemie – przekazanie młodzieży 
pomieszczeń w przejściu podziemnym

• kulturalne zacisze młodych – kawiarenka 
z ofertą kulturalną dla młodzieży

• włączanie seniorów w życie miasta poprzez 
działania Rady Seniorów

• lekcje obywatelskie w szkołach, urzędzie mia-
sta, budynkach „Biznes na okrągło” i Łazienki III

• rozszerzenie programu 1% mojego podatku dla 
organizacji pozarządowej z mojego Miasta

• wdrożenie programu rezydencji artystów

• angażowanie mieszkańców do udziału w wy-
darzeniach patriotycznych, np. Dzień Flagi, 
Święto Konstytucji Trzeciego Maja, 11 Listopa-
da, rocznica Porozumienia Jastrzębskiego i inne

• włączanie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 
w wydarzenia ogólnomiejskie

• festiwal JAZZtrzebie jako wydarzenie identyfi-
kowane z Miastem na najwyższym światowym 
poziomie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie wysokiej jako-
ści usług publicznych (np. w obszarze komunikacji publicznej, możli-
wości zagospodarowania czasu wolnego, kultury, sportu itp.), w tym 
usług świadczonych drogą cyfrową

• zwiększenie dostępu do e-usług i podnoszenie 
ich standardów

• dostosowanie budynków użyteczności publicznej 
dla każdego mieszkańca (Urząd Stanu Cywilnego 
w Parku Zdrojowym, Powiatowy Urząd Pracy 
i Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przy 
ul. Wrocławskiej)

• uproszczenie języka komunikacji z mieszkańcami, 
również w pismach urzędniczych

• unowocześnienie dostępu do urzędu – wdroże-
nie systemu kolejkowego

• „Nie taki urząd straszny” – wdrożenie programu 
informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców 
(raz w miesiącu czat urzędników z mieszkańca-
mi z poszczególnych wydziałów)

• rozbudowa i modernizacja basenu miejskiego 
wraz z atrakcjami wodnymi i strefą SPA (aquapark)

• modernizacja i unowocześnienie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej

• budowa wielofunkcyjnej sali kinowo teatralnej
• budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego 

wraz ze stadionem

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie
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Ograniczenie negatywnych 
skutków społecznych, zwią-
zanych z odchodzeniem od 
węgla, minimalizacja nega-
tywnych kosztów społecznych 
transformacji obszarów gór-
niczych, wyzwania związane 
z transformacją obszarów gór-
niczych i osiągnięciem założeń 
Europejskiego Zielonego Ładu

• przekwalifikowanie pracowników branż 
górniczych i okołogórniczych odchodzą-
cych z zawodu (Powiatowy Urząd Pracy)

• szkolenia i doradztwo dla kobiet chcących 
wejść lub wchodzących na rynek pracy

• rozwinięcie działalności Biznesu na Okrągło 
w celu aktywizowania przedsiębiorczości 
poprzez darmowe szkolenia i doradztwo 
realizowane z partnerami instytucjonalnymi

• wspieranie powstawania start-upów 
i firm młodych

• utworzenie sieci współpracy przedsiębiorców

• stworzenie warunków do podejmowania 
pracy zawodowej przez matki – dotacje 
dla żłobków i klubów dziecięcych

• zwiększenie liczby miejsc w żłobku 
publicznym i uelastycznienie godzin 
funkcjonowania

Rozwój innowacyjnych pro-
gramów społecznych oraz 
nowoczesnych i dopasowa-
nych do potrzeb mieszkańców 
usług społecznych w odpo-
wiedzi na depopulację oraz 
starzenie się społeczności 
lokalnej (np. opiekuńczych)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej

• Ośrodek wsparcia dla matek z dziećmi

• rozwój mieszkań tymczasowych

• rozbudowa miejsc/mieszkań socjalnych

• rozszerzenie Karty Seniora

• poszerzenie działalności Klubu Seniora

• Uniwersytet Trzeciego Wieku

• wsparcie w budowaniu kooperatyw są-
siedzkich

• teleopieka

• rozpowszechnianie opieki domowej for-
malnej i wolontariackiej

• zwiększenie liczby miejsc w Domu Pomo-
cy Społecznej

• utworzenie Dziennego Ośrodka Pobytu dla 
osób starszych

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie OBSZAR 1 – Aktywni ludzie
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Działania prozdrowotne, w tym upowszechniające aktywny i zdrowy tryb życia

• organizacja festynu zdrowia
• wsparcie badań profilaktycz-

nych dzieci i osób starszych
• bieg kobiety na 5+
• bieg jastrzębska dziesiątka
• festiwal sportu dla dzieci
• bieg mały Jastrząbek
• rajdy rowerowe, m.in. „pierw-

szy dzwonek”, „mama, tata i ja”
• kryte korty tenisowe

• plac zabaw i siłownia na 
świeżym powietrzu na każ-
dym osiedlu i w sołectwie

• boisko przy każdej szkole, 
w tym boisko pod przykry-
ciem do wykorzystania w cza-
sie zimy

• boiska treningowe dla szkółek 
i klubów

• trasy crossowe dla rowerów 
i biegaczy

• działalność Rady Sportu – 
rola opiniotwórcza, informa-
cyjna i edukacyjna

• wspieranie działalności Aka-
demii Piłkarskiej

• klasy i szkoły sportowe
• place zabaw i gier na każdym 

osiedlu i sołectwie
• siłownie na świeżym powie-

trzu, street workout, trampo-
liny itp.

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

Aktywna polityka rewitalizacyjna, skierowana do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

• Środowiskowy Dom Samopomocy
• rozszerzenie działalności pełnomocnika Prezy-

denta Miasta ds. osób z niepełnosprawnością
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób z Niepeł-

nosprawnością
• utworzenie hosteli dla osób z niepełnosprawno-

ścią lub chorobą psychiczną
• włączanie Rady Działalności Pożytku Publicznego do 

współdecydowania o podejmowanych działaniach

• mieszkania treningowe dla osób z niepełno-
sprawnością

• realizacja programu „asystent osoby z niepełno-
sprawnością”

• klub integracji społecznej dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy

• program prac społecznie-użytecznych
• mieszkania chronione

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

Integracja społeczna mieszkańców, wzmocnienie spójności społecznej 
miasta (np. działania na rzecz integracji międzypokoleniowej)

• klub integracji wielopokole-
niowej w Klubie Seniora

• centrum integracji społecznej 
na placu zdrojowym i central-
nym oraz na deptaku

• organizacja festiwalu organi-
zacji pozarządowych

• organizacja dnia zwierzaka/
futrzaka integrującego wła-
ścicieli wszystkich pupili

• WINOrośl – święto wina

• organizacja eksplozji kolorów 
– wydarzenia symbolizujące-
go nowe pokolenie

• uroczyste świętowanie uro-
dzin Miasta

• największy w Polsce zlot food 
tracków

• biesiada narodów łącząca 
pokolenia

• AleBrowar – festiwal piwa 
kraftowego

• JCOP – Jastrzębskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych – 
poszerzenie działalności

• plenerowe kino letnie – 
wspólne świętowanie na 
świeżym powietrzu (Ośrodek 
Wypoczynku Niedzielnego, 
plac zdrojowy, sołectwa itp.)

• kawiarenka matki z dzieckiem 
– miejsce spotkań w prze-
strzeni wielofunkcyjnej

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie
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OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

Budowa rodzinnego centrum rekreacji 
i wypoczynku na zrekultywowanej hałdzie 
pokopalnianej w Sołectwie Moszczenica 
(m.in. ścianka wspinaczkowa, park linowy, 
pumtrack, labirynt)

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

Adaptacja i zagospodarowanie Łaźni na 
terenie byłej KWK Moszczenica poprzez 
utworzenie Centrum Dziedzictwa Postin-
dustrialnego i Centrum Porozumienia 
Jastrzębskiego – świadectwa górniczego 
charakteru i dziedzictwa miasta oraz sym-
bolu walki o godność i wolność człowieka 
wraz z zapleczem konferencyjnym, evento-
wym, miejscem spotkań i spektakli



Budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym – 
jako centrum i oś projektu „Wytwórnia cool-
tury” – szeroko rozumianej animacji spo-
łecznej dla wszystkich mieszkańców miasta 
realizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury.

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie



Silna 
gospodarka

OBSZAR 2

Gospodarka to podstawa rozwoju miasta. Węgiel dla nas 
był zawsze ważny, dlatego podchodzimy z ogromnym 
szacunkiem do tej branży. Dbamy jednocześnie o to, by 
tworzyć gospodarczą alternatywę dla górnictwa, jako 
stabilizacja dla naszych mieszkańców.
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tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze okołoturystycznym 
poprzez utworzenie deptaka na ul. 1 Maja

ZADANIA PRIORYTETOWE

stworzenie centrum szkoleniowego „Enter Jastrzębie” – innowacyjnej kon-
cepcji dla młodych ludzi w zakresie podnoszenia kompetencji w dziedzinie pro-
gramowania, grafiki komputerowej, robotyki, podstaw ekonomii, kreatywności, 
przedsiębiorczości

utworzenie akceleratora przedsiębiorczości i centrum edukacyjno-bizne-
sowego KSSEnon2 – projektu komplementarnego z projektem KSSENON re-
alizowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną jako centrum 
kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. W ramach KSSEnon2 
powstaną przestrzenie przeznaczone do kilkuletniego wynajmu, a działający 
w nich przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg podatkowych. Projekt zakłada 
powstanie także m.in. Centrum Kompetencji (złożonego m.in. z części służącej 
realizacji warsztatów wirtualnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
m.in. VR, czy programy symulacyjne) i Centrum Coworkingu

podejmowanie działań i inicjatyw zmierzających do przywrócenia połączenia 
kolejowego z Aglomeracją Górnośląską
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Aktywna polityka wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, w tym zwłasz-
cza sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także przedsię-
biorczości społecznej

• wsparcie młodych przedsiębiorców przez Radę 
Biznesu (aniołowie biznesu, program mentorski)

• wspieranie organizacji pozarządowych w ramach 
projektów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

• pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych 
dla przedsiębiorców krajowcy i zagranicznych,

• całkowicie uzbrojone tereny inwestycyjne, 
dobrze skatalogowane i szeroko promowane 
w bazach ogólnopolskich

• tworzenie przestrzeni, również wirtualnych dla 
obecnych i przyszłych przedsiębiorców

• zwiększenie dostępu do terenów inwestycyj-
nych poprzez rozwój infrastruktury drogowej 
i dobre skomunikowanie, m.in. ul. Wyzwolenia

• rozszerzenie karty nowego przedsiębiorcy

• udział w regionalnych i krajowych projektach 
i programach z zakresu promocji gospodarczej

• konferencja gospodarcza wraz z targami

• przyznawanie nagrody gospodarczej Prezydenta 
Miasta dla firm jastrzębskich

• stworzenie korzystnych warunków dla prowa-
dzenia przedsiębiorczości na targowisku miejskim

Wzmacnianie relacji gospodarczych ze światem zewnętrznym  
(w wymiarze krajowym i zagranicznym)

• ścisła współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
• ścisła współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
• utworzenie delegatury regionalnej izby gospodarczej w ramach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
• nawiązanie współpracy z regionami górniczymi w Europie
• panele gospodarcze z izbami gospodarczymi z miast partnerskich
• współpraca z cehcami rzemiosł

Działania na rzecz dostosowania branży górniczej i osób zatrudnionych 
w górnictwie do wyzwań przyszłości (m.in. wynikających ze zmian kli-
matycznych i polityki UE w tym obszarze)

• utworzenie platformy współpracy Miasta 
z Jastrzębską Spółką Węglową S.A, Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, Głównym 
Instytutem Górnictwa, Uniwersytetem Śląskim, 
Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, 
Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce

• aktywny udział Powiatowego Urzędu Pracy 
w przekwalifikowaniu osób odchodzących 
z górnictwa

• współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową 
S.A. w zakresie podejmowania działań 
innowacyjnych ze szkołami w mieście

• zmiana modelu edukacyjnego (m.in. 
wprowadzanie klas o zawodach przyszłości, 
z językami najbliższych sąsiadów)

• szeroko zakrojone działania promujące zawody 
techniczne

OBSZAR 2 – Silna gospodarka

OBSZAR 2 – Silna gospodarka

OBSZAR 2 – Silna gospodarka
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Dywersyfikacja gospodarcza, 
wsparcie rozwoju branż opar-
tych na innowacjach i nowo-
czesnych technologiach (np. 
branży IT)

• kongres edukacyjny branż IT – w ramach 
projektu „Enter Jastrzębie”

• konkurs na jastrzębski start-up – „pomysł 
na biznes”

• akademia młodej przedsiębiorczości

• noc zawodowców

• przyciąganie gałęzi biznesu opartych na 
nowoczesnej technologii,

• stworzenie warunków dla branż 
okołoturystycznych poprzez rewitalizację 
Parku Zdrojowego, ścieżki „Szlakiem 
wolności” związanej z okresem PRL 
i porozumieniem jastrzębskim oraz 
rozwojem sieci ścieżek rowerowych, na 
czele z Żelaznym Szlakiem Rowerowym

Tworzenie przyjaznych wa-
runków rozwoju biznesu (np. 
w obszarze obsługi inwestora)

• program niezbędnych kompetencji 
w nowoczesnej gospodarce realizowany 
w szkołach i obiekcie „Enter Jastrzębie”

• aktywna polityka informacyjno-
edukacyjna pełnomocnika Prezydenta 
Miasta ds. rozwoju i obsługi inwestora

• system ulg dla przedsiębiorców

• pełna baza gruntów inwestycyjnych

• promocja projektu „Jastrzębski Pasaż 
Rzemiosła”

• realizacja projektu „Lokal na start”

• rozszerzenie działalności „Biznesu 
na Okrągło” m.in. poprzez 
szkolenia i doradztwo z partnerami 
instytucjonalnymi

• realizacja projektu „Jasne, że Jastrzębie”

Wykorzystanie potencjału turystycznego miasta (np. poprzez odwoła-
nie się do tradycji uzdrowiskowych i dziedzictwa przemysłowego)

• promowanie i pomoc w rozwoju lokalnych ekologicznych produktów, wytworów (wino, piwo, miód) 
i smaków kulinarnych

• stworzenie księgi wyrobów lokalnych

• promowanie marki – miasto na styku dwóch regionów – Kraina Górnej Odry, Śląsk Cieszyński

• Szlak wolności – ścieżka turystyczna prowadzona od pomnika porozumienia jastrzębskiego przy 
kopalni Zofiówka aż do Łaźni Moszczenica, Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, mieszczącej 
w sobie pamiątki z powstania miasta, kopalni, strajków i podpisania porozumienia jastrzębskiego 
w roku 1980 (szlak wolności będzie można zwiedzać pieszo, na rowerze lub nawiązującą całkowicie 
do minionej epoki Nyską)

• Perła uzdrowiska – ścieżka turystyczna po zabytkach uzdrowiskowych mieszczących się w dzielnicy 
Zdrój, na czele z Parkiem Zdrojowym

• utworzenie dwóch punktów informacji turystycznej – Park Zdrojowy, Łaźnia Moszczenica

• stworzenie przyrodniczych ścieżek widokowych

• zbudowanie symbolu minionej epoki, w nawiązaniu do miasta PRL w dzielnicy centralnej, który 
przyciągnie turystów

OBSZAR 2 – Silna gospodarka OBSZAR 2 – Silna gospodarka

OBSZAR 2 – Silna gospodarka
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tereny inwestycyjne Moszczenica

teren inwestycyjny po KWK Jas-Mos tereny inwestycyjne przy ul. Powstańców 
Śląskich



OBSZAR 2 – Silna gospodarka

Tworzenie warunków dla rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sekto-
-rze okołoturystycznym poprzez utworze-
nie deptaka na ul. 1 Maja

teren inwestycyjny Dębina

teren inwestycyjny Bzie

teren inwestycyjny przy Drodze Głównej 
Południowej



Przyjazne 
przestrzenie

OBSZAR 3

Jastrzębie-Zdrój to najlepsze miejsce do zamieszkania. 
Z zachowaniem równowagi środowiskowej budujemy spójne, 
wielofunkcyjne przestrzenie, w których chętnie spędza się czas.
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realizacja programu „Moje mieszkanie” (budowa 
mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego TBS „Daszek”, mieszkania komunalne, 
na wynajem i socjalne)

ZADANIA PRIORYTETOWE

podejmowanie zgodnie z kompetencjami działań w celu powstania nowego 
budynku dla Komendy Miejskiej Policji

podejmowanie zgodnych z kompetencjami dzia-
łań w celu zagospodarowania strefy centrum, 
jako miejsca rekreacyjno-usługowo-mieszkanio-
wego

rewitalizacja obszarów zdegradowanych, takich jak: Ośro-
dek Wypoczynku Niedzielnego – utworzenie przestrzeni 
wypoczynkowej przy wodzie wraz z budową budynku ga-
stronomicznego, stawy przy ulicy Wodzisławskiej – stwo-
rzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez 
rewitalizację i remediację zbiorników i terenów wokół

utworzenie przyjaznych przestrzeni: plac wodny przy ulicy Katowickiej (tzw. 
ryba), miejsca rekreacyjne przy ulicy Śląskiej, plac centralny przy kinie Centrum
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Kompleksowe działania z obszaru ochrony środowiska naturalnego 
i jego bioróżnorodności, wdrażanie „zielonych” rozwiązań w różnych 
obszarach życia miasta

• priorytetowe potrzeby pieszych – doświetlanie 
przejść

• tworzenie jednolitych systemów zarządzania 
odpadami

• wprowadzenie zbiorowego transportu 
ekologicznego

• zwiększenie efektywności energetycznej 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w budynkach użyteczności publicznej

• realizacja programu „czyste powietrze” – 
dotujemy działania mieszkańców w celu 
wymiany źródeł ciepła, zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

• dbałość o retencję i małą retencję wód
• kształtowanie zielonych ulic, placów, skwerów
• tworzenie zielonych stref ciszy
• zakładanie ogrodów deszczowych
• współpraca z Nadleśnictwem w celu wspólnych 

działań prozdrowotnych w przestrzeniach 
leśnych

• stworzenie sieci parków miejskich
• dbanie o bioróżnorodność w mieście – 

zakładanie pasiek miejskich, domków dla 
owadów, jeżyków, mieszkań dla jeży

• tworzenie zielonych przystanków
• zatrudnienie ogrodnika miejskiego
• akcja „zielono mi, weź się za zieleń…”
• wprowadzenie standardów ochrony drzew

• utworzenie ekologicznego salonu miasta
• montaż źródeł energii odnawialnej
• wymiana oświetlenia miejskiego na LED
• inwestowanie w farmy fotowoltaiczne we 

współpracy z firmami
• rozwój systemu rowerów miejskich
• stworzenie integralnego systemu informacji 

pasażerskiej (połączenie wszystkich środków 
transportu łącznie z rowerami)

• wprowadzenie karty miejskiej
• wprowadzenie darmowej dla pasażerów 

komunikacji miejskiej
• doskonalenie aplikacji do zakupu 

zintegrowanego biletu w komunikacji miejskiej 
i regionalnej

• promocja akcji „dzień bez samochodu”, „tydzień 
bez samochodu”

• wdrożenie systemu stacji ładowania 
samochodów elektrycznych

• zielone klasy i przedszkola
• Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) ze ścieżką edukacyjną 
i ekologicznymi warsztatami napraw

• aktywizowanie mieszkańców do zakładania 
ogrodów społecznych

• program otwarte ogrody
• organizowanie akcji promującej ekologiczny styl 

życia (produkty ekologiczne, wymiana odzieży, 
torby materiałowe, rezygnacja z plastiku itp.)

Integracja, zwiększenie poziomu spójności przestrzennej miasta

• rozwinięcie sieci ścieżek rowerowych łączących 
miasto z ościennymi gminami oraz Żelaznym 
Szlakiem Rowerowym

• polepszenie skomunikowania różnych części 
miasta (obwodnica Wyzwolenia, rondo Ranoszka, 
rondo Piłsudskiego-Graniczna, rondo Armii 
Krajowej-Energetyków, Zielona-Podhalańska, 
Nowopochwacie, łącznik Północna-Dworcowa)

• wdrożenie zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem drogowym

• utworzenie etatu architekta miejskiego
• podjęcie uchwały krajobrazowej
• znakowanie przejrzyste obiektów zabytkowych
• przyjęcie standardów mebli miejskich
• przyjęcie standardów zieleni miejskiej

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie
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Działania z zakresu transformacji obszarów górniczych, zagospodarowa-
nie terenów i miejsc pokopalnianych, przekształcanie miejsc zdegrado-
wanych wydobyciem wraz z nadaniem im nowych funkcjonalności

• zagospodarowanie terenu po kopalni KWK Jastrzębie na cele centrum magazynowo – logistycznego

Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych w mieście
kontynuacja rewitalizacji Parku Zdrojowego 
wraz z zabytkowymi obiektami, Łazienki III, 
ewentualnie obiektów obecnie będących w rę-
kach prywatnych, po uprzednim wykupieniu

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych o charakterze repre-
zentacyjnym w ramach multicentrycznej koncepcji rozwoju przestrzen-
nego miasta (np. centrów osiedli czy sołectw) wraz z tworzeniem funk-
cjonalnych połączeń między nimi

• utworzenie placu zdrojowego 
przy Parku Zdrojowym

• rewitalizacja alejek i deptaków 
w Parku Zdrojowym

• tworzenie minicentrów na 
osiedlach i w sołectwach

Wzmacnianie powiązań funk-
cjonalnych i oddziaływanie 
Jastrzębia-Zdroju jako aktyw-
nego aktora w subregionie 
i ważnego ośrodka współpra-
cy transgranicznej

• aktywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

• uzyskanie pozycji lidera w pozyskiwaniu 
funduszy europejskich i transgranicznych

• aktywne uczestnictwo w Śląskim Związku 
Gmin i Powiatów

• aktywne uczestnictwo w Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego

• aktywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu 
Gmin Górniczych w Polsce

• utrzymanie pozycji lidera w zakresie 
transformacji regionów górniczych

• utrzymywanie ścisłej współpracy 
z miastami partnerskimi – Karwina, 
Hawierzow, Ibbenburen, Tourqoing, 
Borszczow

Stworzenie warunków dla roz-
woju nowoczesnego budow-
nictwa wielorodzinnego

• zwiększenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe

• wsparcie rozwoju rynku mieszkań 
deweloperskich

• rozbudowa parkingów połączonych 
z systemem komunikacji miejskiej

• rozbudowa i poprawa infrastruktury 
drogowej na osiedlach i sołectwach

• rozwój systemu monitoringu miejskiego
• miasto przyjazne dla rodzin z dziećmi – 

m.in. bezpieczne place zabaw, zielone 
parki kieszonkowe

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie
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Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 
takich jak: Ośrodka Wypoczynku Niedzielne-
go – utworzenie przestrzeni wypoczynkowej 
przy wodzie wraz z budową budynku gastro-
nomicznego, stawy przy ulicy Wodzisław-
skiej – stworzenie przestrzeni rekreacyjnej 
dla mieszkańców poprzez rewitalizację 
i remediację zbiorników i terenów wokół

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

Podejmowanie zgodnych z kompetencjami 
działań w celu zagospodarowania strefy 
centrum, jako miejsca rekreacyjno-usługo-
wo-mieszkaniowego



OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

Utworzenie przyjaznych przestrzeni: plac 
wodny przy ulicy Katowickiej (tzw. ryba), 
miejsca rekreacyjne przy ulicy Śląskiej, plac 
centralny przy kinie Centrum



Za realizację strategii odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Ja-
strzębie-Zdrój. Będzie on realizował wskazane w strategii zadania 
poprzez dyrektorów jednostek miejskich oraz naczelników wydziałów 
urzędu Miasta, zgodnie z ich kompetencjami. Dyrektorzy przedszkoli, 
szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jastrzębskiego Zakładu Komunal-
nego, Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Żłobka, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego oraz naczelnicy wydziałów urzędu miasta, 
wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta i w Jego imieniu za-
dania, biorą odpowiedzialność za efekty przeprowadzanych działań. 
Strategia jest dokumentem określającym wizję rozwoju miasta do 
roku 2030. Strategia jest podstawą do stworzenia wieloletniego pla-
nu inwestycyjnego, ujmowanego w wieloletniej prognozie finansowej.

Monitoring strategii będzie przeprowadzany na bieżąco. Sprawoz-
dania z realizacji przedkładane będą przez dyrektorów i naczelników 
raz na pół roku podczas resortowych i kompleksowych spotkań z Pre-
zydentem Miasta. Raz w roku Prezydent będzie przedkładał Radzie 
Miasta sprawozdanie z realizacji strategii. Ewaluacja zewnętrzna bę-
dzie przeprowadzona w latach 2023, 2027, 2030. Materiał z badań 
zostanie przedłożony Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

MONITORING 
I OCENA
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Ocena realizacji strategii nastę-
pować będzie w latach 2027 oraz 
2030. Okresy te pozwalają na 
realizację zaplanowanych dzia-
łań w kontekście perspektywy 
unijnej oraz środków przezna-
czonych na transformację ener-
getyczną i gospodarczą. Będzie 
ona dokonywana na podstawie 
wskaźników kontekstowych, 
obejmujących ogólne wskaźniki 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego miasta.
Za koordynację działań wpi-
sanych do strategii, monitoring 
i ocenę odpowiedzialny jest wy-
dział, który posiada kompetencje 
wynikające z zakresu zadań.

Zadania wskazane w strategii 
będą realizowane ze środków bu-
dżetu miasta oraz pozyskanych 
w ramach proponowanych przez 
rząd, Unię Europejską i EOG pro-
gramów zewnętrznych.
Rada Miasta jest współodpo-
wiedzialna za realizację strategii, 
przyczyniając się do podejmo-
wania uchwał programowych 
i finansowych, zgodnych z pro-
ponowanymi w dokumencie za-
daniami.
Na podstawie sprawozdań 
i ewaluacji możliwa będzie mo-
dyfikacja zapisów strategii, wyni-
kająca z przyczyn obiektywnych.
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NAZWA WSKAŹNIKA 
Wartość 
bazowa 

rok 2018 
(dane GUS)

Pożądany 
trend

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały  
na 1000 ludności -4,3 +

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON  
na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 1 098 ↑

Udział bezrobotnych zarejestrowanych poniżej 25 roku życia 
w liczbie bezrobotnych ogółem w % 13,6 ↓

Udział kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
bezrobotnych ogółem w % 64,8 ↓

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w % 25,2 +

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogólnie w % 2,8 ↓

Dochody ogółem budżetu miasta na 1 mieszkańca w zł 5 063 +

Miejsca w przedszkolach 2 963 ↑

Drogi (powiatowe, gminne) o twardej nawierzchni w km 248 ↑

Ścieżki rowerowe na 100 km2 22,4 ↑

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności 17 ↑

Turystyczne obiekty noclegowe 5 ↑

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  
na 1000 mieszkańców 2,41 ↑

Żłobki i kluby dziecięce, w tym odziały żłobkowe 4 ↑

Pracujący na 1000 ludności 288 ↑

Liczba gospodarstw domowych korzystających  
ze środowiskowej pomocy społecznej 1 270 ↓

Wskaźniki jakościowe i ilościowe realizacji Strategii Rozwoju Jastrzębia-Zdroju 
w ujęciu horyzontalnym

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cele?

gdzie: + – wartość dodana (działań strategicznych), ↑ – tendencja wzrostowa, ↓ – tendencja spadkowa
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Wskaźniki rezultatu Strategii Rozwoju Miasta

Zestawienie wskaźników produktu

NAZWA WSKAŹNIKA Rok bazowy Rok docelowy

Przewidziana całkowita liczba utworzonych 
miejsc pracy w wyniku realizacji działań 
strategicznych

0 Trend wzrostowy

Przewidywana całkowita liczba osób 
korzystających z nowoutworzonych obiektów 0 Trend wzrostowy

Przewidywana całkowita liczba osób 
korzystających z wydarzeń i imprez 38 000 Trend wzrostowy

NAZWA WSKAŹNIKA Wartość 
bazowa

Pożądany 
trend

OBSZAR 1 – Aktywni ludzie

Centrum Porozumienia Jastrzębskiego i Centrum Dziedzictwa 
Postindustrialnego 0 2

Rodzinne centrum rekreacji i wypoczynku 0 1

„Wytwórnia cooltury” w budynku Łazienki III 0 1

OBSZAR 2 – Silna gospodarka

Deptak na ul. 1 Maja 0 1

Centrum KSSEnon2 0 1

Enter. Jastrzębie 0 1

OBSZAR 3 – Przyjazne przestrzenie

Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego – II etap 0 1

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ulicy Wodzisławskiej 0 1

Stworzenie przestrzeni miejskich:  
Plac Centralny, ul.Katowicka, ul. Śląska 0 3
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• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające  
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – projekt

• Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego do 2030 „Zielone Śląskie” przyjęta 
przez Sejmik Województwa Śląskiego 19 października 2020 r.

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice, 2015 r.

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 
(w przygotowaniu)

• Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Rybnik, 2016 r.

• Program dla Śląska (ogłoszony w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 2017 r.

• Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
(w przygotowaniu)

• Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego  
(w przygotowaniu)

• „Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego”, Zarząd 
Województwa Śląskiego, Katowice, 2008 (wraz z aktualizacją z 2018 roku)

• „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” – dokument przygotowany przez 
Ministerstwo Klimatu

• Identyfikacja warunków rozwoju Jastrzębia-Zdroju w świetle Strategii Rozwoju 
Miasta do 2030, Lokalne Badania Społeczne

• Raport z ewaluacji końcowej Strategii rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 
2013-2020, Delta Partner

Powiązania z innymi dokumentami

Miasto Jastrzębie-Zdrój 
al. Józefa Piłsudskiego 60 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 85 146, fax. 32 47 17 070 
e-mail: strategia@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl


