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Protokół przed przyjęciem przez Radę Miasta. 
  
 

PROTOKÓŁ NR XVIII/2019 
z obrad XVIII Sesji nadzwyczajnej  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
która odbyła się w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. 15.00 – 18.20. 

w sali 129 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
 

Podjęto uchwałę: 
 
XVIII.146.2019 w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań 

w sprawie ograniczenia stosowania przedmiotów 
jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych i do 
używania alternatywnych przedmiotów wytworzonych 
z materiałów biodegradowalnych 

Ad .1. 
Otwarcie XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie 
prawomocności obrad. 
 
Otwarcia XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonał 
Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda, który powitał zebranych.  
Na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad.  
 
W Sesji udziału nie brali radni: Franciszek Franek, Łukasz Kasza, Szymon Klimczak, 
Wojciech Marcol- usprawiedliwieni.  
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   
 
Zgodnie z zapisami ustawy, porządek obrad Sesji wraz z projektami uchwał 
otrzymali wszyscy radni.  
 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad .2. 
Wybór Komisji uchwał i wniosków.  
 
Tadeusz Markiewicz - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju zgłaszam do 
pracy radnego Grzegorza Mosonia – wyraził zgodę.   
 
Józef Kubera – Radny Rady Miasta  
W imieniu Klubu Radnych Koalicja Samorządowa zgłaszam do pracy radną 
Bernadetę Magiera - wyraziła zgodę. 
 
Tadeusz Sławik - Radny RM 
W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam do pracy radnego 
Michała Urgoła - wyraził zgodę. 
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Głosowanie radnych: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
 
Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta  
Stwierdzam, że skład Komisji uchwał i wniosków został przyjęty jednogłośnie.  
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad .3.  
Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
Anna Hetman 
Kilka osób zapytało mnie, dlaczego ekologia, dlaczego Sesja. Z prostego powodu, 
bo ekologia w czasie gdy zmienia nam się klimat i odczuwamy to każdego dnia, 
jest tematem priorytetowym dla nas wszystkich. Jest to temat, który musi mieć 
szeroki oddźwięk w naszym lokalnym społeczeństwie. Poprzez fakt, że Sesja jest 
transmitowana, mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć o działaniach miasta na 
rzecz ochrony środowiska, jakie w mieście są podejmowane oraz o działaniach 
planowanych. Proszę o akceptację tego, bo to robimy również dla przyszłych 
pokoleń. Ochrona środowiska to tak szeroki temat, że moglibyśmy dyskutować 
dwa dni i tak zabraknie czasu. Dziękuję wszystkim za udział, głównie placówkom 
oświatowym, bo wasze zdanie jest ważne, to wy będziecie w przyszłości żyć w tym 
świecie, a my dorośli, musimy stanąć na wysokości zadania, aby wykonać te 
wyzwania, które przed nami stoją. Każdy gest, każdy krok w zmianę naszego 
sposobu życia jest istotny. Mówi się, że ekologia dużo kosztuje ale  nie zawsze tak 
jest jeśli będziemy dbać o to, aby w naszych domach żyło się zgodnie                                    
z najnowszymi trendami dla ochrony środowiska. W moim imieniu będą 
występować Naczelnicy i Dyrektorzy, którzy szczegółowo opowiedzą o działaniach 
prowadzonych przez miasto, bardzo proszę o udzielenie im głosu. 
 
Mariusz Rogala – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił 
prezentację pn. Przyszłość ziemi w naszych rękach- Miasto Jastrzębie-Zdrój                       
w trosce o środowisko. Przedstawione zostały działania miasta na rzecz ochrony 
klimatu w zakresie atmosfery, ochrony wody, ochrony bioróżnorodności, działania 
związane z gospodarką odpadami, działania edukacyjno-informacyjne.  
 
Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Honorata Uchto - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
W 2013 roku pojawiła się nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości, która 
przerzuciła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów na gminę. Jest to 
nowy temat, w którym wiele się dzieje, podejmowanych jest wiele działań w tym 
zakresie. Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na likwidowaniu dzikich 
wysypisk ponieważ zmiany ustawowe przewidziały, że dzikie wysypiska znikną                    
z naszych terenów, niestety tak się nie stało. Jak zerkniemy na dane statystyczne 
to rok 2018 przyniósł znacznie mniejszą ilość tych odpadów, zebranych na terenach 
na których zostały one zdeponowane. Ustawodawca wyraźnie określił zasady 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tak naprawdę wszystko co dzieje się 
w tym zakresie ogranicza się do prowadzenia prawidłowej gospodarki bezpośrednio 
u źródła. Ilość zbieranych od 2015 odpadów segregowanych wzrasta, nie są to 
jeszcze zadawalające ilości, mając na względzie wytyczne Unii Europejskiej, które 
mówią o tym, że do 2035 roku musimy zebrać aż 65% odpadów surowcowych. 
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Pomimo tego, iż wiele jeszcze musimy osiągnąć w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów, widzimy, że udało nam się osiągnąć nałożone przepisami prawa poziomy 
recyklingu w zakresie takich odpadów jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, 
odpady remontowo-budowlane.  
 
Mariusz Rogala 
Realizowane jest przez miasto zabieranie z posesji i usuwanie z terenu miasta 
wyrobów zawierających azbest. Wiemy, że azbest jeszcze jest na elewacjach 
budynków w Spółdzielniach mieszkaniowych oraz w dużym rozproszeniu                           
na budynkach osób fizycznych. Z tym problemem będziemy się musieli uporać                     
do 2032 roku.  
 
Honorata Uchto 
Usuwanie azbestu to również pewnego rodzaju działania w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów. Wszystkich nas obowiązywać winny 3 Eko kroki czyli: 
ograniczanie wytwarzania odpadów, wykorzystywanie niepotrzebnych produktów, 
zbieranie odpadów w sposób selektywny. Jeżeli przyjrzymy się nam naszym 
codziennym wyborom, stwierdzimy, że nasze codzienne wybory dnia codziennego 
wypływają na nasze środowisko. Dojeżdżając do pracy samochodem, a nie 
środkami komunikacji miejskiej, ścinając drzewa, biorąc siatkę wielkokrotnego 
użytku- to wszystko są nasze mikrodziałania, jednak one pomnożone przez ilość 
mieszkańców mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego też prowadząc 
działania edukacyjno-informacyjne staramy się kształtować postawę 
proekologiczną od maluchów po seniorów. Wykorzystujemy różne instrumenty 
starając się dotrzeć do różnych grup, takie jak zakładka na temat ochrony 
środowiska na stronie miasta, portale społecznościowe, miesięcznik Jastrzębie-
Zdrój, podejmowane są prawa miejscowe, zarządzenia regulujące tego typu 
działania, spotkania z mieszkańcami, prelekcje, spotkania tematyczne np. na 
temat czystego powietrza. Udało się nam uruchomić aplikacje Eko harmonogram, 
która zawiera szereg informacji w zakresie odbierania odpadów oraz szereg innych 
ciekawych informacji. Na dzień 15 listopada było już 1644 użytkowników już 
użytkowało aplikację. Istotne rzeczy przekazujemy także drogą mailową, SMS-
ową. Organizujemy wydarzenia ekologiczne takie jak dzień ziemi, sprzątanie 
świata, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Dużą popularnością 
cieszą się spektakle teatralne organizowane z myślą o najmłodszych. Ponadto 
książeczki edukacyjne, ulotki, z tematem przewodnim – segregacja odpadów oraz 
wiele innych działań. Staramy się uwrażliwić naszych mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska.  
 
Ad .4.  
Wystąpienie Przedstawiciela JSW.S.A. 
 
Jerzy Majchrzak - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych  

przedstawił i omówił prezentację na temat działań środowiskowych 
podejmowanych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  
 
Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Janusz Ogiegło  
W imieniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prezentację przedstawi 
pani Dominika Walczuk. 
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PRZERWA TECHNICZNA 16.15 – 16.25. 
 
Przedstawiony został film dotyczący Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów                                   
i Kanalizacji.  
 
Przedstawiony film stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Dominika Walczuk 
Film stanowił podsumowanie naszej działalności przez 25 lat, pragnę przedstawić 
prezentację na temat działalności Centrum Edukacji Ekologicznej. Na nas 
wszystkich ciąży odpowiedzialność za stan środowiska w którym się znajdujemy, 
to od nas zależy, jaki stan pozostawimy przyszłym pokoleniom. Centrum Edukacji 
Ekologicznej działa od ponad 10 lat, kiedyś były to wycieczki na oczyszczalnię 
ścieków w ramach lekcji biologii, teraz mamy profesjonalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej, które ciągle się rozwija, chcemy dotrzeć z naszą edukacją od 
najmłodszego do najstarszego. Uważamy, że dzieci przekazują wiedzę dziadkom                  
i rodzicom. Od dawna wykorzystujemy oczyszczone ścieki jako wodę 
technologiczną, którą następnie możemy np. sprzedać myjniom samochodowym, 
piasek z piaskowników wykorzystujemy do remontów na obiekcie, z osadów 
ściekowych produkujemy biogaz, dzięki temu pokrywamy zapotrzebowanie na 
energię cieplną oraz elektryczną. Produkujemy kompozyt mineralno-organiczny, 
który rekultywuje hałdy górnicze. Naszym głównym celem jest ochrona wody, w 
Jastrzębiu-Zdroju znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków, dwa zakłady ochrony 
wód, chronimy wody przed procesem eutrofizacji oraz szkodliwym wpływem 
substancji niebezpiecznych. Zachęcamy do segregowania śmieci, powstały ulotki 
„toaleta to nie śmietnik”, zachęcamy, aby wykorzystywać żarówki na 
energooszczędne, wykorzystywać deszczówkę, oszczędzać wodę podczas 
codziennych czynności. Odwiedza nas rocznie 4,5 tys. osób. Zachęcamy do picia 
wody prosto z kranu, nasza woda pochodzi prosto z gór Beskidów, dwa źródła rzeki  
Ostrawicy i Morawki znajdują się na terenie parku krajobrazowego. Teren ten jest 
ściśle chroniony,  obowiązuje całkowity zakaz uprawiania jakichkolwiek sportów 
wodnych, dlatego uważamy, że możemy zastąpić masę plastiku świeżą wodą 
prosto z kranu. Promujemy picie wody prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania  
z odnawialnych źródeł energii, na ścieżce „Rzeka wiedzy” mamy 14 stanowisk 
edukacyjnych, przekazujemy wiele cennych informacji, głównie z dziedziny 
odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, a także inne tematy np. z zakresu 
działania koła pszczelarskiego. Zachęcamy do korzystania z przedmiotów 
wielokrotnego użytku, jak bidon z trzciny cukrowej, kubek z włókna bambusowego, 
torby wielokrotnego użytku, papier z recyclingu. W imieniu firmy zapraszam do 
odwiedzenia nas, poznania technologii oczyszczania ścieków oraz wszystkich 
tematów, o których mówiłam, do zobaczenia naszej ścieżki „Rzeka wiedzy”. W 
ostatnim okresie mieliśmy okazję gościć Komisję Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta. 
 
Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Anna Hetman 
Proszę o udzielenie głosu przedstawicielowi jastrzębskiego Koła Pszczelarzy. 
 
Józef Polnik – Prezes Koła Pszczelarzy w Jastrzębiu-Zdroju 
Przeprowadzamy bardzo dużo prelekcji, dzięki grantom, które otrzymujemy                          
z Urzędu Miasta, edukujemy młodzież, obserwujemy zachowanie osób,                             
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w momencie gdy znajdują się w pobliżu pszczół, os czy szerszeni. Edukujemy dzieci 
i dorosłych, którzy dużo częściej wpadają w panikę, bo to pszczoła, bo może 
użądlić, to prawda, może użądlić ale tylko wtedy, gdy jest zagrożona, gdy 
zagrożone jest jej życie. Prowadzimy nasadzenia drzew, chcę podziękować pani 
Prezydent, Naczelnikowi Ochrony Środowiska, za drzewa, sadzimy drzewa 
miododajne, lipy, klony, akacje, wolno rosną, są eleganckie. Tworzymy ogródki dla 
owadów, można usiąść, patrzeć, budzi się szacunek dla owadów.  
 
Ad .5.  
Wystąpienie przedstawiciela WWF. 
 
Na Sesję nie przybyli przedstawiciele WWF. 
 
Ad .7.  
Wystąpienie przedstawiciela szkół. 
 
Kamil Wziętek – Przewodniczący Szkoły Podstawowej nr 17 
Jesteśmy tu po to , aby uświadomić, że sprawy ekologii nie są takie proste jak nam 
się wydaje, wielu osobom może się wydawać że spalenie jednej butelki to nic 
takiego, a jeśli co czwarta osoba będzie tak myśleć, to w połączeniu ze spalinami 
samochodowymi, da to okropny efekt. Dlatego przyszedłem tu, aby przedstawić 
nasze propozycje, jak z tym walczyć. Naszym pierwszym pomysłem jest 
zaproponowanie dnia bez samochodu, będzie to dzień, gdzie każdy będzie mógł 
wypożyczyć sobie rower, pochodzić po mieście, bez używania samochodu.  To 
wyjdzie na zdrowie każdemu z nas, a społeczeństwo będzie wdzięczne za to. Będzie 
to organizowane w soboty i w niedziele, aby każdy miał czas na przejście się, aby 
nie zabierało nam to potrzebnego czasu. Kolejnym pomysłem jest dzień, gdzie 
komunikacja miejska będzie za darmo, w którym każdy będzie mógł pojechać 
autobusem miejskim, gdzie tylko będzie chciał, dzięki temu  wiele osób nie będzie 
jeździło swoimi autami i nie będzie produkowało tylu spalin, przez co środowisko 
nie będzie cierpiało, przez co nie będzie wielu chorób i alergii. 
 
Ad .6.  
Wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta.  
 
Agata Piątkowska – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
Wybraliśmy trzy najważniejsze według nas problemy, mianowicie spalanie śmieci 
w piecach, używanie samochodów, z których wydzielają się spaliny, zużycie 
plastiku. Chcemy małymi krokami dotrzeć do młodzieży, do najmłodszych 
mieszkańców i pokazać im, że w codziennym życiu mogą dbać o ekologię kupując 
nawet drożdżówkę w serwetce, a nie w woreczku plastikowym. Kiedy idą na 
treningi, mogą to zrobić darmową komunikacją miejską, w lecie na rowerze. 
Cieszymy się, że mój przedmówca mówił o tym, co dowodzi, że również uczniowie 
szkół podstawowych zauważają problem i o nim mówią. W najbliższym czasie 
planujemy akcję zbierania ubrań, ciepłe kurtki, inne osoby mogą przyjść wymienić 
się ubraniami, bądź osoby bezdomne, będą mogli przyjść i wziąć ciepłą odzież, 
która uchroni przez zamarzaniem.  
 
Przedstawiony został spot ekologiczny. 
Przedstawiony film stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Natalia Karwacka – przedstawicielka Zespołu Szkół nr 2 
Przygotowaliśmy kilka propozycji, jak można by zmienić nasze miasto pod 
względem ekologicznym. Punkt pierwszy to stawianie na zieleń, dowiedziałam się, 
że to się dzieje w naszych mieście, co jest bardzo ważne, kontynuacja tego jest 
konieczna, bo drzewa wydzielają dwutlenek węgla, a nasze powietrze jest bardzo 
zanieczyszczone. 
 
Urszula Krawczyk - Przedstawicielka Zespołu Szkół nr 2 
Kolejnym pomysłem jest modernizacja Parku Zdrojowego, jest tam jeszcze dużo 
niezagospodarowanego terenu, który możemy przeznaczyć na miejsce, gdzie 
można spędzać wolny czas i jednocześnie edukować w zakresie ekologii. Można 
zrobić ankietę wśród młodzieży, jak chcą spędzać wolny czas korzystając                           
z tematyki ekologii. Kolejnym hasłem jest serce miasta, naszym pomysłem jest 
zielony rynek, obok Mc Donalda jest niezagospodarowany teren, który można 
przekazać mieszkańcom, aby mogliby spędzać tam wolny czas, byłoby to miejsce 
spotkań, pikników, byłoby to główne miejsce miasta cieszące się dużym 
powodzeniem.  
 
Przedstawicielka Zespołu Szkół nr 2 
Miasto to nie tylko centrum, lecz także sołectwa, sąsiadujące z innymi gminami. 
Można by podjąć wspólny projekt, który miałby szerszy rozgłos bo nie byłby 
ulokowany tylko w Jastrzębiu lecz w okolicznych gminach, co jest bardzo ważne. 
W szkołach można prowadzić prelekcje, dni Eko lub inne akcje. Polska jest krajem 
starzejącym się, więc również seniorów należy uświadamiać, poprzez np. 
prowadzenie prelekcji w Klubach Seniorów, każdy z nas winien uczyć się ekologii 
nieważne czy ma 7, 17 czy 70 lat. 
 
Anna Hetman 
Na koniec wypowiedzi młodzieży zapraszam grupę młodych ludzi, która na 
ostatnim festiwalu Szkolnym Festiwal E(x)plory zdobyła nagrodę specjalną 
Prezydenta Miasta oraz nagrodę Jury, w którym zasiadali inżynierowie, 
profesorowie z Uczelni. Pomysł, projekt, będzie realizowany i mam nadzieję, że 
przyniesie oddźwięk w całej Polsce.  
 
Jonasz Hanzel, Adrian Grzonka, Paulina Frontczyk – młodzież Zespołu Szkół nr 6 
przedstawiła prezentację na temat wykorzystania w ekologii larwy Galleria 
Melonella – foliożercy 
 
Jonasz Hanzel  
Przedstawimy dziś odkrycie czegoś nowego, Galleria Melonella – foliożerca, larwa 
Barciak większy jest to larwa, która przede wszystkim żywi się woskiem pszczelim, 
a jedząc wosk, szkodzi produkcji miodu. Jedząc wosk, który ma podobną strukturę 
do polietylenu, jest w stanie spożywać plastik. Mamy zamiar badać larwy                            
w pojemniku szklanym, z obniżeniem temperatury. Larwa szybko się rozwija, nasze 
prace badawcze przewidujemy na około dwa lata. Plastiku jest bardzo dużo, 
rozkłada się on tysiąc lat, wykorzystanie larw wpłynie też na ekonomię, gdyż 
utylizacja plastiku są to duże koszty. Pewna badaczka pszczela Federica 
Betrocchini, badała larwę pod względem wynalezienia trutki, aby ta larwa nie 
spożywała wosku pszczelego, podczas transportu z ula to laboratorium, wrzuciła 
larwy do woreczka foliowego, który został przez larwy częściowo spożyty, podjęła 
temat i badała go, okazało się, że larwy jedzą plastik.  Tym się inspirowaliśmy, 
mamy zamiar temat rozwinąć, przeanalizować dogłębnie. Przeglądaliśmy również 
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fora dla pszczelarzy, którzy bardzo dobrze znają temat.  
 
Przedstawiona prezentacja w formie wydruku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.  
 
Józef Polnik 
Jest to szkodnik wosku pszczelego, pszczelarze zwalczają Barciaka większego.                 
W naturalnych warunkach pszczoły żyły w dziuplach, tam nie było wymiany 
plastrów więc jeżeli pszczoły w czasie zimy przesuwały się wyżej, u góry gromadzą 
zapasu pokarmu, na dole larwy, gdzie barciak nie obsiadał. Jeżeli pszczoły 
wyginęły, wchodził barciak, nie było śladu, nie było nic. Wszystkie choroby były 
usuwane, nie rozwijały się.  
 
Ad .8.  
Wystąpienie przedstawicieli klubów radnych. 
 
Piotr Szereda- Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Ekologia jest ważnym zagadnieniem, pochwalam i dziękuję młodzieży, która 
również ten problem w naszym mieście podnosi. Czy jastrzębianie segregują 
śmieci? Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu to robi. Należy jednak 
uświadamiać naszym mieszkańcom, że wyegzekwowanie segregacji śmieci jest 
trudne, ponieważ nie mamy warunków lokalowych do segregowania np. kuchnie 
są małe, a powinniśmy mieć generalnie 5 pojemników. Jest jednak możliwość 
ukarania nas, mieszkańców, za niesegregowanie śmieci. Ustawa o czystości                       
i porządku w gminie zakłada wprowadzenie dla niesegregujących opłat 
czterokrotnie wyższych niż dla tych, którzy segregują. Producenci opakowań 
również powinni być zmuszeni przez państwo, Parlament, odpowiednimi aktami 
prawnym, aby też byli zainteresowani tym, co produkują. Premier Rządu RP 
Mateusz Morawiecki przypomniał w swoim expose, że z jednorazowych kubków czy 
rurek korzystamy kilka sekund, a rozkłada się setki lat. Na to mamy wpływ.                         
W mieście pani Prezydent zlikwidowała kubki, ja zostając Prezesem Spółdzielni, też 
już dawno to zlikwidowałem. Wprowadziłem picie wody z jastrzębskich 
wodociągów, mamy dobrą wodę, wprowadziłem saturator, który ułatwia nam 
podgrzewanie wody oraz umożliwia picie wody gazowanej. System kaucyjny działa 
już w 10 krajach europejskich, do tego zmierzamy. U nas zwrócono uwagę, że to 
może kosztować od 19-24 mld złotych. Premier w swoim expose powiedział, ze 
Polska wprowadzi system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe, mam 
nadzieję że to w najbliższych latach nastąpi. Uważa się, że samorząd terytorialny 
ma jedynie miękkie narzędzia w zakresie ekologii, zaliczyć do nich można m. im. 
promowanie zielonych zamówień publicznych, prowadzenie kampanii społecznych, 
prowadzenie kampanii edukacyjnych. Nie do końca jest to wystarczające, winno 
się włączyć również inne działania takie jak wprowadzanie w życie porozumień                   
z Eko przedsiębiorcami, wprowadzać swoje rozwiązania, dofinansować, wspierać 
działania naszych obywateli. Czy popełniliśmy błąd w tym całym Eko systemie 
utylizacji. Faktycznie w Polsce przy tym całym nacisku segregacja śmieci to nasza 
religia. Mam wrażenie że pomyliliśmy cele naszej gospodarki odpadami, powinien 
to być obiekt zamknięty, przed nami likwidacja składowisk odpadami. W 2021 roku 
nasze składowisko nie będzie już miało miejsca, w związku z tym, co dalej? Jest 
alternatywa, spalarnia odpadów -krok do przodu. Widziałem taką spalarnię                        
w centrum Wiednia, jest to przedsiębiorstwo lecz wkomponowane w miasto. Jeśli 
chodzi o spalanie śmieci to mamy PGNiG Termika Zofiówka. Piec, który jest na 
gwarancji, załatwiłby sprawę dla miasta Jastrzębia i okolic. Trzeba byłoby rozmów 
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władz samorządowych z PGNiG Termika, pomóc im w działaniu, w uzyskaniu 
koncesji, zapewne będą musieli zainwestować, tak można by pozbyć się 
składowiska śmieci, w sposób jak najbardziej bezpieczny. Jako samorząd 
powinniśmy podjąć działania takie, aby nasi mieszkańcy, którzy chcieliby 
zainwestować mogli otrzymać więcej dofinansowania, aby im pomagać, zachęcać 
ich, a nie tylko ich karać. Powinniśmy współpracować w tym temacie, zbudujmy 
razem program, razem z młodzieżą, czyste powietrze- czyste Jastrzębie-Zdrój.  
 
Przedstawiona prezentacja w formie wydruku stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu.  
 
Alina Chojecka – Klub radnych Koalicja Samorządowa 
Myślę, że żadne programy nie będą skuteczne, jeśli nie będzie chęci wdrażania ich 
w życie. Chodzi o to, aby chęć działania i przestrzegania pewnych norm ekologii                   
i życia społecznego były przestrzegane. Element, który był podkreślany to było 
palenie w piecach przez okres jesienno-zimowy. Zostały przedstawione sposoby 
ogrzewania w domkach jednorodzinnych. Zwróciłam uwagę, iż na przestrzeni lat 
2015-2019 najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się przyłączanie ogrzewania 
do naszej sieci miejskiej. Jeśli są nieruchomości, które mogą z tego typu 
ogrzewania skorzystać, to być może w tym montażu finansowym, możliwości 
dopłat do różnych źródeł ogrzewania należałoby przeanalizować, poświęcić temat 
w gazecie Jastrząb, gdzie będzie szczegółowa analiza dotycząca kosztów opalania 
z wykorzystaniem przyłączenia do ogrzewania miejskiego. Najbardziej 
ekologicznym byłoby ogrzewanie gazowe, jednak nie na kieszeń większej grupy 
odbiorców. Może należałoby się zastanowić nad progami dochodowymi                                 
w konkretnych rodzinach bo do roku 2021, 2022, 2023, do kiedy trzeba wymienić 
kotły na klasę A plus, nie doprowadzą do tego, że 100 procent użytkowników kotły 
wymieni, dlatego, że ich dochody są na takim, a nie innym poziomie. Zróbmy 
wszystko, aby ta świadomość wśród nas rosła coraz bardziej, robimy to dla siebie, 
dla naszych dzieci i wnuków.  
 
Iwona Rosińska – Klub radnych Wspólnota Samorządowa 
Pragnę podziękować nauczycielom przedszkoli, szkół, za pracę z dziećmi                                 
w dziedzinie ekologii, świadomość jest bardzo duża, wiele akcji na temat ekologii 
się odbywa. Te dzieci, które obecnie są w przedszkolach, szkołach, będą wszystko 
wiedziały. Organizacja WWF, nazwa oznacza „świat, w którym żyjemy”. 
 
Tadeusz Markiewicz- Klub radnych Wspólnota Samorządowa 
Jeżeli chodzi o sukcesje terenu hałd, świat zwierzęcy, jest on bardzo bogaty, może 
w niektórych sytuacjach bardziej jak pierwotnie, gdy teren był użytkowany 
rolniczo. Działania dotyczące gospodarki odpadami są podejmowane nie tylko 
przez samorząd. Ostatnio była konferencja Pol-Eko-system, która odbywała się                   
w Poznaniu w dniach 9-11 października, gdzie był stały patronat Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Premiera Rządu RP. Tematami przewodnimi były : Zróżnicowana 
gospodarka odpadami dla ludzi i środowiska, Rozszerzona odpowiedzialność 
producentów opakowań, Wprowadzenie systemu kaucyjnego, Recykling                              
i składowanie odpadów. Prezydent Miasta ma instrument, z którego skorzystał, 
chodzi o wydanie zarządzeń, zasad gospodarki odpadami i inne. Jesteśmy 
zobligowani do tego, a w okresie dwóch lat będziemy zobowiązani przez Unię 
Europejską do wprowadzenia tych rozwiązań. Nie zrobilibyśmy nic, gdybyśmy się 
nie zmienili sami. Na ogrodach działkowych również wprowadzane są  działania 
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pro-ekologiczne i edukacyjno-informacyjne np. dotyczące segregacji odpadów, 
wprowadzenia naczyń jednorazowych. Nie używa się plastikowych naczyń, 
wprowadzanie biodegradowalnych pojemników i inne oraz wprowadzanie roślin                   
z naszego klimatu.  Podsumowując - nie zrobimy nic, jeśli nie zaczniemy od siebie. 
 
Angelika Garus-Kopertowska 
Klub radnych Prawa i Sprawiedliwość popiera wszystkie inicjatywy, które zmierzają 
do poprawy naszego otoczenia, popieramy działania, które mają na celu 
zmniejszenie ilości wyrobów z tworzyw sztucznych, a w szczególności ograniczenia 
zużycia produktów jednorazowego użytku. W związku z koniecznością osiągnięcia 
w 2020 roku 50% poziomu recyclingu z odpadów komunalnych proponujemy 
rozpocząć wspólnie drobne działania ekologiczne na terenie naszych miastach 
poprzez opracowanie i wdrożenie na terenie naszego miasta następnych 
projektów:  
 
1. Wprowadzić na wszystkich imprezach organizowanych i współorganizowanych 

przez miasto zakaz używania opakowań jednorazowych nie podlegających 
biodegradacji. 

2. Pozyskać automaty do recyklingu butelek typu PET-poprzez ustawienie 
automatów w miejscach publicznych np. imprezy organizowane przez miasto, 
targowisko, stadion miejski, hala widowiskowo sportowa itp. Automaty poprzez 
odpowiednią szatę graficzną oraz reklamę  mogą promować nasze miasto oraz 
lokalnych przedsiębiorców,  którzy włączając się w ten szczytny cel mogliby 
pokryć część kosztów 

3. Opracować i wdrożyć program promujący lokale gastronomiczne oraz firmy, 
które nie będą używały naczyń jednorazowych niepodlegających biodegradacji. 
Promocja powinna być prowadzona w sposób  widoczny dla konsumentów, np. 
można je promować poprzez specjalne oznaczenie oraz reklamę. 

4. Rozszerzenie współpracy z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
S.A poprzez zakup oraz zabudowę dla wszystkich placówek oświatowych 
„poidełek” pozwalających na bezpośrednie spożywanie wody z kranu. 

5. Zorganizować wspólnie z Jastrzębskim Zakładem Komunalnym cykliczne zbiórki 
zużytego sprzętu AGD, RTV poprzez odbiór w miejscu zamieszkania. Będzie 
stanowiło to wsparcie dla osób starszych, które nie posiadają możliwości 
wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zwiększy ilość poddanego 
recyklingowi sprzętu elektronicznego. 

6. Całą promocję miasta można oprzeć wyłącznie na produktach/materiałach 
promocyjnych biodegradowalnych. Zakaz używania przez miasto do celów 
promocyjnych materiałów niepodlegających biodegradacji np. banerów z 
tworzyw sztucznych. 

7. Wykorzystanie tablic LED do wyświetlania bieżących informacji dotyczących 
jakości powietrza oraz zachęcania mieszkańców do picia wody z kranu. 

8. Zwiększenie współpracy miasta z ogródkami działkowymi w zakresie odbioru 
odpadów „zielonych” poprzez m.in. podstawianie przez miasto w okresach 
letnich i jesiennych kontenerów na odpady zielone. 

9. Wykorzystanie potencjału terenów zielonych -,,ogródków działkowych” poprzez 
współpracę oraz wspólne inwestycje. 

10.Rozwiązanie problemu z odpadami podlegającymi segregacji, a 
niemieszczącymi się do pojemników segregacyjnych (np. duże opakowania 
tekturowe oraz pojemniki plastikowe) 
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11.Zorganizowanie w ramach promocji miasta przekazania mieszkańcom 
ekologicznych toreb wielokrotnego użytku, np. przekazanie toreb  bezpośrednio 
mieszkańcom poprzez placówki oświatowe i biblioteki. 

12.Stworzenie wspólnie z chętnymi ,,organizacjami pozarządowymi” tematycznych 
targów wymiany towarów oraz utworzenie miejskiego portalu przedmiotów do 
wymiany lub przekazania (książki, zabawki, ubrania, buty, sprzęt domowy itp.- 
nagłośnienie wydarzenia przez władze miasta)-w okresie letnim można targi 
wymiany połączyć z giełdą kolekcjonerską, natomiast w okresie zimowym 
miasto powinno zapewnić odpowiednią lokalizację, pomieszczenie. 

13.Zwiększenie dostępności systemu rowerów miejskich poprzez wprowadzenie 
alternatywnej możliwości wypożyczenia  roweru bez użycia telefonu, np. z 
wykorzystaniem zarejestrowanych kart wydawanych i przedpłacanych w 
urzędzie miasta. Należy rozważyć, podjęcie wspólnie z MZK działań mających 
na celu możliwość wypożyczenia miejskich rowerów z wykorzystaniem 
zarejestrowanego  e-biletu. 

14.Systematyczne wdrażanie ograniczenia ilości wytwarzanych dokumentów przez 
urząd miasta oraz jednostki mu podległe np. obowiązkowy druk dwustronny 
oraz zwiększenie wykorzystania poczty elektronicznej m.in poprzez 
ograniczenie przekazywania w obiegu wewnętrznym urzędu kopii dokumentów 
w formie papierowej. 

Tadeusz Markiewicz 
Powiedziała pani aby odbierać z terenu ogrodów działkowych duże ilości odpadów 
zielonych, raczej powiedziałbym, że można byłoby współdziałając z ogrodami 
działkowymi, wydzielając drobną kwotę na wsparcie działań na rodzinnych 
ogrodach działkowych, to bardziej byłoby właściwe zagospodarowanie odpadów na 
terenie ogrodów działkowych, największy problem jest z dużymi odpadami, 
działkowcy maja problem z rozdrobnieniem i kompostowaniem tego. Cenne jest, 
że pani radna zauważyła problem, jednak kierunek zagospodarowania odpadów 
zielonych musiałby iść troszeczkę inaczej i dotyczyć zagospodarowania odpadów                           
w miejscu, gdzie powstały.  
 
Tadeusz Sławik 
Cieszę się, że rozmawiamy o sprawach, na które mamy wpływ, nic nie stało na 
przeszkodzie, aby Sesja odbyła się w styczniu, który nie jest tak mocno obciążony 
jak grudzień. O tym rozmawiało się w kuluarach więc i ja o tym mówię publicznie. 
Mamy wpływ na wiele rzeczy, pojawiły się ciekawe wnioski, miasto dużo robi przez 
wiele kadencji, do czego nas akty normatywne również zmuszają, model, że ma 
to samorząd się tym zajmować, jest niezbyt szczęśliwy, to wymuszono na nas, 
mnóstwo firm zniknęło, być może było to zamierzenie ustawodawcy. Posiadam 
firmę w pewnej gminie obok Jastrzębia, gdzie mam umowę zawartą z firmą 
śmieciową, gmina nie pośredniczy w ogóle, tak to funkcjonuje. Jesteśmy miastem 
górniczym, JSW jako że wpływa negatywnie na środowisko, przeznacza duże kwoty 
na poprawę jakości tegoż środowiska. Wszyscy walczą z węglem, myślę, że to są 
interesy ekonomiczne pewnych grup na świecie, ktoś ma atom do sprzedania, ktoś 
wiatraki, a Rzeczpospolita ma węgiel. Węgiel to czysta energia, nasze miasto jest 
opalana węglem, pozostaje kwestia metody. Powstała elektrociepłownia w mieście, 
inwestuje miliardy, ma nowoczesny przemysł. Ciepłociągi dochodzą do bloków 
mieszkalnych, a u nas dominuje zabudowa wielorodzinna, problem smogu u nas 
istnieje, ale w dużo mniejszym wymiarze. Chcę na to zwrócić uwagę, abyśmy 
umieli samodzielnie myśleć, bo jesteśmy przytłoczeni tymi informacjami 
zewnętrznymi „węgiel to największa plaga”, nie- to jest kwestia technologii                          
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i sposobu użycia tego węgla. Cieszę się, że udało się ten węgiel koksowy obronić       
i jest wpisany na tej ważnej liście. To ważne dla miasta, regionu i Rzeczpospolitej.  
To jest bogactwo, którym dysponujemy, cieszę się, że przedstawiciele różnych 
środowisk politycznych wspólnie walczą o nasze sprawy. Taka jest nasza rola,                        
w Brukseli o to powalczyć. W tej konwencji innej chciałem spojrzeć na sprawy 
związane z ekologią i pokazać jak łączyć to wielkie bogactwo, dar natury, który 
mamy na ziemi jastrzębskiej z coraz to większą świadomością ekologiczną i chęcią 
poprawy powietrza i wód wszystkich elementów, które się składają na środowisko.  
 
Stefan Woźniak 
Chcę się odnieść do powstania w Szerokiej i Boryni hałdy kopalnianej. Pamiętam 
50 lat temu, jak zaczęto budować kopalnię Borynia, obiecano, jak ekologicznie te 
hałdy będą wyglądać. To nie jest tak, że elegancko będą wyglądać, tak jak pan 
Prezes powiedział na zebraniach w Boryni i Szerokiej. Ja wiem, że JSW to zakład, 
który zatrudnia masę ludzi ale żeby rolnikom najlepsze ziemie, łąki i pola odebrać, 
to nie pozwolimy na to. W 1975 roku gdy likwidowano gminę Szeroka, a już była 
kopalnia Borynia, wyrosła hałda to pamiętam, że miało to być tylko dla Boryni, 
okazało się, że nieszczęsna kopalnia Żory również woziła tam kamień. To, co pan 
pokazywał na zdjęciach to ładnie wygląda na zdjęciach, w rzeczywistości tak nie 
jest. Jeśli chodzi o segregację śmieci, pamiętam, że w kadencji 1998-2002, na 
Komisję Gospodarki Komunalnej przyjechała firma z Poznania, która chciała 
budować u nas spalarnię śmieci. Wcześniej była decyzja, że oddajemy teren pod 
wysypisko śmieci firmie prywatnej. Nie doszło do tego, aby powstała ta spalarnia, 
ludzie byli przeciwni, bo się tego bali. Mam rodzinę w Bydgoszczy, byłem obejrzeć 
tamtejszą spalarnię, jest rewelacyjna, bo nic nikomu nie przeszkadza. Pijmy wodę 
z kranu w naszym mieście, bo mamy bardzo dobrą.  
 
Agata Pucka – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością 
Geologiczno-Górniczą 
Jako Stowarzyszenie reprezentujemy stronę społeczną przy nowelizacji ustaw PGG 
w Sejmie, poproszono nas o udział w pracach nad dokumentem Polityka 
surowcowa państwa, który został w ubiegłym roku opracowany, 
współpracowaliśmy z głównym geologiem kraju z prof. Mariuszem Orionem-
Jędryskiem. Jako świadome społeczeństwo zabieramy temat w kwestiach rozwoju 
lokalnego przedsiębiorstw górniczych. Naszym priorytetem jest dbałość                                      
o środowisko w gminach górniczych. Cieszymy się, że pani Prezydent została 
Prezesem Stowarzyszenia Gmin Górniczych, liczymy na współpracę, organizujemy 
wraz z samorządami konferencje o charakterze edukacyjnym np. Bytom. Nie 
jesteśmy przeciwko górnictwu, nie zabieramy głosu w kwestiach naukowych 
wykorzystania węgla czy też nie. Zajmujemy się pomocą mieszkańcom, którzy są 
na końcu tego ogniwa, ci mieszkańcy zostają sami. Muszę się odnieść do tego, 
gdyż temat nie jest błahym tematem, dziękuję za wypowiedź radnego w kwestii 
hałd. Wpływ hałd nie jest błahy na środowisko, zlokalizowanie ich na terenach 
zabudowy jednorodzinnej, gdzie mieszkają ludzie, gdzie hydrologia zmienia się 
nieodwracalnie, nie jest błahym tematem. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że te plany 
dotyczą sołectw, nie centrum miasta. To jest sołectwo Ruptawa, Bzie, sąsiadujące 
Pielgrzymowice. Tam znajduje się zabudowa jednorodzinna, która nie ma 
jakiegokolwiek zabezpieczenia na wypadek pojawienia się szkód górniczych. Jako 
Stowarzyszenie dysponujemy całą procedurą, mogę państwu przy innej okazji 
zaprezentować, jak wygląda profilaktyka rzeczywiście zakładów górniczych, jak 
jest sprawdzana przez urzędy górnicze. Jako Prezes takiego Stowarzyszenia 
zwracam się do państwa z prośbą, aby zorganizować osobą debatę, aby pochylić 
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się nad tym problemem, woda to hydrologia, mówiliśmy o suszy,                                             
o nieodwracalnych skutkach. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy ankiety, w których 
coraz częściej biorą udział pracownicy kopalń. Mówiliście państwo                                            
o przekwalifikowaniu szybu na kopalnię, bierzemy jako Stowarzyszenie udział                       
w ocenie oddziaływania na środowisko i  Raport na podstawie którego taka ocena 
była, a w konsekwencji została wydana koncesja, dotyczył szybu wentylacyjnego                        
i o tym wiedzieli mieszkańcy, w taki sposób zostali poinformowani.                     
W Pielgrzymowicach zlokalizowano według badań powiatu pszczyńskiego 146 
miejsc narażonych na masowe osuwanie się ziemi, nie ma słowa w Raporcie                           
o nawet jednym takim miejscu. Każdy z nas ma wyobraźnię i wie, co się stanie, 
kiedy eksploatacja naruszy tę powierzchnię i doprowadzi do naruszenia terenu. 
Dzięki górnictwu zamieszkałam w Jastrzębiu bo rodzice przyjechali za pracą. 
Pamiętam to miejsce gdzie jest wiadukt, jako miejsce proste, bo nie było żadnego 
osiadania, a w tej chwili to jest około 18 m. należy sobie zadać pytanie, że to nie 
chodzi o to, żeby mówić o nowoczesnych technologiach, ale aby stworzyć otwartą 
debatę, Jastrzębie jest takim najlepszym miejscem, zwłaszcza w kontekście 
najbliższych planów Jastrzębskiej Spółki Węglowej.  
 
Daniel Korbel – członek Stowarzyszenia Ekologicznego Wzrastaj 
Teren w centrum Jastrzębia-Zdroju jest dotychczas terenem prywatnym, 
zaniedbanym, nic się tam nie dzieje. Według dokumentu Inwentaryzacja                               
i waloryzacja przyrodnicza terenu miasta Jastrzębie-Zdrój z 2012 roku, wyraźnie 
jest napisane, że pełni on ważną rolę w ekosystemie miasta oraz że dobrym 
pomysłem wydaje się nadanie mu charakteru parkowego. Będziemy państwa 
przekonywać do tego, aby dla większości tego terenu zmienić Plan 
zagospodarowania przestrzennego tak, aby był to teren zieleni urządzonej, gdzie 
nie mogą powstawać budynki wielkopowierzchniowe, gdzie nie można wycinać 
tysięcy drzew tam znajdujących się. Jest to teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo, 
co potwierdzają  dokumenty, również dokument Głównego Urzędu Górnictwa 
zamówiony przez miasto, który mówi wprost że z uwagi na rozległość terenu, 
specyfikę krajobrazową, wiek drzewostanu, dużą liczbę drzew wyróżniających się, 
nie jest możliwe wykreowanie takiego terenu w innym miejscu miasta. Teren 
bardzo wartościowy pod względem ekologicznym, oczyszczający powietrze                           
w mieście, posiada wartość obiektywną, przyrodniczą, ze względu na to, jaka tam 
przyroda się znajduje. Teren ma 11,5 ha, pozostawienie mniejszej części, przy 
obecnym Planie Zagospodarowania pozwoli zrealizować główną ideę i myśl 
Inwestora czyli postawienie tam galerii handlowej, natomiast pozostałą część 
można uratować, a w dalszej perspektywie odzyskać dla miasta.  
 
Piotr Szereda 
Węgiel to natura, to nie jest sztuczny wytwór, wydobywamy go. Mamy przekorę, 
najpierw coś budujemy, potem chcemy zniszczyć. Najpierw dążono do tego, że 
powstało miasto przez węgiel. Hałdy powstają, przez lata, teraz przeszkadzają, 
jednak przekształcają się w góry, tereny zielone, były propozycje, aby przekształcić 
to w teren rekreacyjny. Dążymy, do ekologii, chcemy się budować na terenach 
rolniczych, a czasem rolnicy nam przeszkadzają, budujemy domy na terenach 
gdzie są kopalnie, a przeszkadza nam, że one funkcjonują. Należy samemu 
decydować co się robi, w którym kierunku się zmierza. Mamy centrum miasta, to 
jest jednak miasto, nasze miasto jest zielone i chwała temu, pokazano dziś ponad 
23 tysiące nasadzeń, spółdzielnie mieszkaniowe też robią nasadzenia, mieszkańcy 
sami robią nasadzenia. Staramy się aby nasze miasto było zielone, ekologiczne, 
pamiętajmy jednak, że jesteśmy miastem górniczym, musimy dbać o rozwój 
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gospodarki. Zmienia się proces myślenia nasz oraz technologie, które pomagają 
nam z jednej strony ujarzmić, a z drugiej strony wspomagać.  
 
Anna Hetman 
Dziękuję za każdy głos, poproszę o cały protokół z Sesji, aby mieć go pod ręką 
dlatego, aby wszystkie uwagi były brane przy realizacji naszych zadań  w zakresie 
szeroko rozumianych ekologii i ochrony środowiska. Jeśli ktoś sądzi, że działania 
kampanii informacyjno-edukacyjnej są populizmem, to ten ktoś jest w błędzie, 
tych kampanii było i będzie jeszcze wiele. Każda zmiana zaczyna się w naszej 
głowie, zmiana mentalności jest podstawą do lepszych naszych działań w zakresie 
ekologii. Na pewno to, co państwo powiedzieliśmy będziemy brać pod uwagę przy 
kolejnych pracach. Pan Przewodniczący wspominał o stworzeniu programu                          
w zakresie ochrony środowiska, taki program mamy, każda gmina jest 
zobowiązana do utworzenia takiego programu, aktualnie funkcjonujący jest do 
roku 2020. Ale mamy już nowy, opracowany przez firmę zewnętrzną, która również 
pokazuje podłoże zjawisk oraz tego, co się dzieje w naszym mieście, program 
wskazuje kierunki, naszym zadaniem jest później opracowanie szczegółowych 
działań na naszym terenie. Właśnie dlatego w niedługim czasie powołam taki 
Zespół ds. ekologii, składający się z przedstawicieli klubów radnych, młodych ludzi, 
organizacji pozarządowych, liczymy również na głos z JSW. Żyjemy w mieście 
górniczym, zawsze jest coś za coś, skutki wydobycia były, są i będą. Rozmowy                    
z przedsiębiorcą trwają,  nie są łatwe, często są trudne, i Spółka i miasto musi 
podejmować niepopularne, często trudne decyzje. Odbyły się otwarte spotkania                   
z mieszkańcami, przedstawiciele JSW nie boją się tych rozmów, wspólnie 
ustaliliśmy, że te spotkania z mieszkańcami będę, wiemy, że JSW nie jest takim 
przedsiębiorstwem, które nie zwraca uwagi na to, co dzieje się w mieście. Wiemy 
też, że te działania nie będą realizowały się tak szybko i od razu tych skutków nie 
będziemy odczuwali. Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy odczuwali ze strony 
Spółki działania rekompensujące. To, o czym pani mówiła- myślę, że takie 
spotkania też będą bo i Stowarzyszenie Gmin Górniczych i jako miasto odczuwamy 
potrzebę takich dyskusji. W przyszłym roku mam nadzieję takie spotkanie 
zorganizować, po rozmowach z JSW , aby też pewne propozycje padły bo nie 
trudno jest mówić, mówić i żeby nic z tego nie wynikało, a my chcemy aby coś się 
działo. Poruszałam z Premierem Buzkiem temat spalarni odpadów, 
zastanawialiśmy się nad tym ale w Europie jest już maksymalna ilość spalarni,                                   
a takie zgody muszą być wydawane odgórnie. Prawdopodobnie jeszcze jeden taki 
obiekt może powstać na terenie naszego kraju, rozmawialiśmy o tym, aby taki 
obiekt powstał albo w Jastrzębiu albo niedużej odległości naszego miasta. Wiele 
działań, o których mówiliśmy, jest już realizowane, będziemy kładli nacisk na 
kampanie edukacyjno-informacyjne. To jest niezbędne, od tego zaczyna się proces 
jakiejkolwiek zmiany, co najmniej od 4 lat rozdajemy podczas wydarzeń torby 
ekologiczne, dzisiaj też były przekazywane wszystkim uczestnikom. W najbliższym 
czasie będzie akcja „zamień foliówkę na Eko-reklamówkę”.  Ważne jest tworzenie 
w mieście dużych połaci aby tworzony był właściwy Eko-system dla naszego 
otoczenia. Wszystkie gadżety które zamawiamy, są ekologiczne, zamawiane                              
z recyclingu, w najbliższym roku w Urzędzie Miasta będziemy używać papieru                          
z recyclingu, również będziemy do tego zachęcać nasze jednostki. Wiele działań,      
o których tu mówiliśmy, będą się pojawiać. Myślę, że w  Zespole ds. ekologii, który 
ma zostać powołany, wypracujemy nowe, które będą służyły nam wszystkim, 
pomogą na szybszą zmianę w naszym myśleniu jeśli chodzi o ekologię. 
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Michał Urgoł – Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków przedstawił projekt 
uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań w sprawie 
ograniczenia stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych 
z tworzyw sztucznych i do używania alternatywnych przedmiotów wytworzonych 
z materiałów biodegradowalnych 
 
Opinia Komisji Edukacji oraz  Budżetu i Skarbu Rady Miasta – pozytywna.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały   
w proponowanym brzmieniu?  
 
Uchwała nr XVIII.146.2019  w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP 
skutecznych działań w sprawie ograniczenia stosowania przedmiotów 
jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych i do używania 
alternatywnych przedmiotów wytworzonych z materiałów 
biodegradowalnych została podjęta głosami: za – 16, przeciw – 0 , 
wstrzymujących się – 1. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów.    
 
Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.9. 
Wolne głosy i wnioski. 
 
Michał Urgoł – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał wniosek Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z Sesji Nadzwyczajnej z dnia 10 grudnia 2019 roku 
dotyczący wspierania przez Prezydenta Miasta i Radę Miasta oraz Młodzieżową 
Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój realizacji wspólnego celu jakim może zostać 
program: „Czyste powietrze- czyste Jastrzębie-Zdrój”. Treść wniosku : 
 
Wniosek Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
Dotyczy: wspierania przez Prezydenta i Radę Miasta oraz Młodzieżową Radę Miasta 
Jastrzębie-Zdrój realizacji wspólnego celu jakim może zostać program „CZYSTE 
POWIETRZE – CZYSTE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ”. 
 
Radni Miasta Jastrzębie-Zdrój wykorzystując debatę na posiedzeniu XVIII Sesji 
nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój jak i też propozycję wielu rozwiązań 
przedstawionych przez :Prezydenta Miasta, radnych Miasta oraz Młodzieżowej 
Rady Miasta oraz gości zaproszonych wyrażają wolę utworzenia wspólnego 
programu: 
 
„CZYSTE POWEITRZE – CZYSTE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ”. 
 
Intencją jest ujęcie działań w tym programie przedstawionych przez uczestników 
XVIII Sesji Nadzwyczajnej nowych rozwiązań proekologicznych jak: 
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1. Wykorzystanie tablic LED do wyświetlania bieżących informacji dotyczących 
jakości powietrza oraz zachęcanie mieszkańców do picia wody z kranu – 
zwiększenie świadomości.  

2. Zakup dla szkół automatów do recyclingu butelek. 
3. Zakup oraz zabudowa dla wszystkich placówek oświatowych „poidełek” 

pozwalających na bezpośrednie spożywanie wody z kranu. 
4. Zwiększenie współpracy miasta z ogródkami działkowymi w zakresie odbioru 

odpadów „zielonych” (podstawianie przez miasto w okresach letnich                           
i jesiennych kontenerów na odpady zielone). 

5. Wykorzystanie potencjału „ogródków działkowych” poprzez współpracę oraz 
wspólne inwestycje.  

6. Cykliczne zbiórki zużytego sprzętu AGD, RTV przez miasto – odbiór przez 
miasto w miejscu zamieszkania – wsparcie dla osób starszych, które nie 
posiadają możliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych. 

7. Rozwiązanie problemu z odpadami podlegającymi segregacji, a nie 
mieszczącymi się do pojemników segregacyjnych (np. duże opakowania 
tekturowe oraz pojemniki plastikowe itp.). 

8. Zorganizowanie w ramach promocji miasta przekazania mieszkańcom 
ekologicznych toreb wielokrotnego użytku np. przekazanie toreb 
mieszkańcom poprzez placówki oświatowe i biblioteki. 

9. Organizacja tematycznych targów wymiany towarów (książki, zabawki, 
ubrania, buty, sprzęt domowy itp. – nagłośnienie wydarzenia przez władze 
miasta). 

10. Zwiększenie dostępności systemu rowerów miejskich poprzez 
wprowadzenia alternatywnej możliwości wypożyczenia roweru, np. z 
wykorzystaniem zarejestrowanych kart wydawanych i przedpłacanych w 
urzędzie miasta. 

11.Rozbudowa systemu stacji rowerowych w rejonach ogródków działkowych. 
12.Ograniczenie ilości wytwarzanych dokumentów przez urząd miasta oraz 

jednostki mu podległe np. obowiązkowy druk dwustronny oraz zwiększenie 
wykorzystania poczty elektronicznej.  

13.Zakaz używani przez miasto do celów promocyjnych banerów z tworzyw 
sztucznych. 

14.Wprowadzić obowiązek na wszystkich imprezach organizowanych                              
i współorganizowanych przez miasto zakazu używania opakowań 
jednorazowych nie podlegających biodegradacji. 

15. Wprowadzić alternatywne funkcjonowanie punktów wypożyczania rowerów 
– dostosowanie technologii dla ludzi starszych, ułatwienie dostępu poprzez 
dodatkowy system manualny – bez konieczności posiadania przy sobie 
telefonu komórkowego.  

 
 
Janusz Ogiegło 
Adresatem tego wniosku jest Urząd, Prezydent, jakie jest stanowisko? 
 
Tadeusz Markiewicz 
Zrozumiałem, że wniosek ma charakter intencyjny, wymaga dopracowania                             
i opracowania w postaci programu. 
 
Anna Hetman 
Jest to wniosek oczywiście do realizacji przez Prezydenta, propozycje wspólne, 
pewne rzeczy są już realizowane, odniosę się do kilku, poidełka – od kilku lat 
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sukcesywnie montuje JZWiK w tych przedszkolach i szkołach, które są 
zainteresowane. Torby są przekazywane przy okazji wydarzeń miejskich. Automaty 
do recyclingu, gminy, które miały to zainstalowane niestety wycofują się z tego, 
bo to jest problem systemowy. My wiele działań moglibyśmy zrealizować, gdyby 
zaistniały pewne zmiany ustawowe. Jest tutaj pan Poseł może być naszym 
łącznikiem w Parlamencie, o to chodzi, aby te zmiany systemowe nastąpiły 
szybciej, bo wówczas my w samorządach możemy zmiany podejmować szybciej i 
efektywniej. Wnioski zostaną uwzględnione na tyle, na ile możliwe w pierwszej 
kolejności. W Zespole ds.  ekologii będziemy o tym rozmawiać i państwo będziecie 
brali w tym udział. 
 
Piotr Szereda 
Wszystko czego jesteś przeciwnikiem osłabia cię, wszystko czego jesteś 
zwolennikiem umacnia cię. Ten wniosek intencyjny powinien być jak najbardziej 
przyjęty, trudno mi było usłyszeć, że my się tym zajmujemy to po co o tym 
piszemy? My się tym cały czas zajmujemy to po co o tym piszemy, a dzisiejszy 
apel skierowany do Premiera Rządu też powielamy. W swojej wypowiedzi w ramach 
Klubu radnych PiS pokazywałem, że to, co piszemy, Premier w swoim exposé 
zawarł, bez naszego apelu, ale poparliśmy go, myślę, że ten wniosek winniśmy też 
wspólnie poprzeć abyśmy byli wzmocnieni razem. 
 
Angelika Garus-Kopertowska 
Wniosek jest jedynie intencją, chciałam przedstawić pomysły, które wspólnie 
możemy rozszerzać, poprawiać, nie narzucam tego w tej formie w jakiej jest.  
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku w proponowanym brzmieniu?  
 
Wniosek Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z Sesji Nadzwyczajnej z dnia                       
10 grudnia 2019 roku dotyczący wspierania przez Prezydenta Miasta                          
i Radę Miasta oraz Młodzieżową Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój realizacji 
wspólnego celu jakim może zostać program : „Czyste powietrze- czyste 
Jastrzębie-Zdrój” została podjęta głosami: za – 14, przeciw – 0, 
wstrzymujących się – 2. 
 
Piotr Szereda- Przewodniczący Rady Miasta   
 - Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek większością głosów. 
 
 Karta z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10. 
Zakończenie obrad Sesji. 
 
Piotr Szereda 
Dziękuję wszystkim Państwu za udział w sesji. Zamykam XVIII Sesję Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój.  
 
 
Protokołowała 
Agnieszka Bąk 


