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86mln zł
na inwestycje  

w mieście



Redakcja: Ponad 86 milionów to wartość realizowanych w tym roku 
przez miasto inwestycji. W skali Jastrzębia-Zdroju jest to duża kwota. 
Według jakiego klucza decydujecie o tym, które inwestycje są reali-
zowane a które nie?

Anna Hetman: Przede wszystkim realizujemy te inwestycje, które są 
zaprojektowane. I te bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności. Dru-
gim elementem, który wpływa na to, co robimy w pierwszej kolejności, 
to środki zewnętrzne. Za wszelką cenę dążymy do tego, żeby pienią-
dze, które są w obecnej perspektywie unijnej były wykorzystane przez 
miasto maksymalnie. I dlatego też w tym roku realizowaliśmy sporo 
inwestycji związanych z termomodernizacją, montażem systemów fo-
towoltaicznych i wymianą kotłów. 

Jastrzębianie często porównują kwoty przeznaczane na inwestycje 
w Jastrzębiu z innymi miastami regionu. W przeliczeniu na mieszkań-
ca środki na inwestycje w naszym mieście są niższe.

Planując inwestycje w mieście nie bierzemy pod uwagę ilości miesz-
kańców, ale dochody. Dużym sukcesem jest to, że w 2020 roku, po-
mimo sytuacji pandemicznej większość inwestycji jest realizowana 
zgodnie z planem. Z niczego nie zrezygnowaliśmy. Trzeba wziąć też 
pod uwagę fakt, że dochody miasta znacznie się zmniejszyły. Mieliśmy 
mniejsze wpływy z podatków PIT, CIT, do tego większą kwotę musie-
liśmy dopłacić do subwencji oświatowej. To realnie przełożyło się na 
niższe dochody miasta. Jednak prowadzimy taką politykę w mieście, 
żeby jeśli ciąć, to z wydatków bieżących a nie z inwestycji. Zakładamy, 
że to, co gwarantuje stabilną sytuację miasta i jego rozwój to właśnie 
inwestycje. Pomimo trudności finansowych, o których trzeba coraz wy-
raźniej mówić, wieloletni plan inwestycji jest realizowany. 

Czy to dużo, czy mało? Oczywiście, że każdy patrząc na inwestycje, 
które są w mieście realizowane większość z nas będzie miała pewien 
niedosyt. Bo ilu jest mieszkańców, tyle jest oczekiwań i każdy z nas 
chciałby, żeby jak najwięcej w mieście się działo. I to jest dobry objaw. 
Sugeruje, że mieszkańcy się utożsamiają z Jastrzębiem i chcą jego roz-
woju. Ja również. Niestety trzeba patrzeć na inwestycje przez pryzmat 
dwóch czynników: po pierwsze możliwości finansowych a po drugie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Te inwestycje, które 
w tym roku były realizowane w większości są z dotacją, co oznacza, 
że skutecznie pozyskujemy pieniądze z zewnątrz. I SP17, i SP18 i SP1, 

termomodernizacja budynków publicznych, przebudowa dróg w więk-
szości było finansowane przy udziale środków zewnętrznych. Dosta-
liśmy dofinansowanie do przebudowy wiaduktu na alei Piłsudskiego, 
do ronda na Armii Krajowej i Ranoszka, do ulicy Chlebowej. To są duże, 
kilkumilionowe inwestycje, zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, istotne dla komunikacji Jastrzębia-Zdroju. Użytkowników dróg 
jest coraz więcej więc też większe są potrzeby.

Odnoszę wrażenie, że jastrzębianie niektóre inwestycje oceniają jako 
uszyte ponad miarę. 15 milionów złotych na Park Zdrojowy, 12 milio-
nów na budynek Łazienki III, duża planowana inwestycja na ulicy 1 Maja. 

Jest to działanie jak najbardziej celowe, biorąc pod uwagę opracowaną 
w tym roku strategii. Dbamy o wizerunek miasta. A największy poten-
cjał w kontekście budowania wizerunku Jastrzębia-Zdroju i przyciągania 
ludzi z zewnątrz ma Zdrój. I nie chodzi tu o jakiekolwiek sympatie, tylko 
o aspekt historyczny. Tu wracamy do korzeni. Historycznie największą 
wartość ma Zdrój i to on dosłownie naszpikowany jest zabytkami przez 
wiele lat zaniedbanymi. Stąd duże nakłady finansowe na przywrócenie 
blasku historycznej dzielnicy miasta. To nasza wizytówka. To również 
turystyczna przyszłość naszego miasta.

Skoro jesteśmy w Parku Zdrojowym, nie można nie zapytać o mo-
dernizację budynku Łazienki III. Inwestycja miała być zakończona 
w 2020 roku, jednak budynek wciąż nie został zrewitalizowany. Skąd 
to opóźnienie?

Jest to jedna z najtrudniejszych inwestycji prowadzonych w Jastrzę-
biu-Zdroju. Co rusz natrafiamy tam na niespodzianki, których nie 
zakładał projekt budowlany przygotowany przez firmę zewnętrzną. 
Z chwilą rozpoczęcia inwestycji okazało się, że dużo rzeczy zostało 
nieuwzględnionych, bo to obiekt stary i historyczny. Żeby zrobić ko-
rektę trzeba doprojektowywać kolejne elementy a wartość tej inwe-
stycji się zwiększa, więc trzeba dokładać kolejne środki. Nie ulega 
wątpliwości, że warto to robić, bo to historia tego miasta i przywra-
camy blask dawnej dzielnicy Zdrój. Naszym celem jest odtworzenie 
Łazienek w jak najlepszy sposób.

Wchodząc na OWN widzimy deklarację, że do roku 2020 zostanie zre-
alizowana druga część. Czy jest szansa, że prace ruszą w przyszłym 
roku? Mieszkańcy głównie dopytują o zagospodarowanie stawów?

Inwestycje  
idą pełną parą
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Każdy z nas na to czeka. Żeby wyczyścić stawy i przebudować infra-
strukturę wokół nich, bo przecież chcemy, żeby to było atrakcyjne tury-
stycznie miejsce, by można tam było pływać, spacerować po deptakach 
i korzystać z gastronomii, musimy przedłużyć umowę z Lasami Pań-
stwowymi. Dotychczasowa umowa wygasa. Obecnie trwają negocjacje 
nad zapisami tej nowej. Nie ukrywam, że próbowaliśmy pozyskać do-
finansowanie. 2021 rok jest pierwszym rokiem nowych środków unij-
nych. Z NFOŚ i WFOŚ będą pieniądze na tak zwane zielone inwestycje, 
czyli wszystko co jest związane ze środowiskiem – oczyszczanie, zago-
spodarowanie przestrzeni zielonej, a OWN jest właśnie taką przestrze-
nią, podobnie jak stawy przy Wodzisławskiej. Liczmy na to, że te środki 
się pojawią. Najpierw muszą być ogłoszone konkursy przez instytucję 
zarządzającą czyli marszałka województwa śląskiego. 

Póki co, z uwagi na to, że w przyszłym roku planowane dochody miasta 
są niższe, będziemy realizować te inwestycje, na które mamy realne 
szanse pozyskania dofinasowania. W świetle coraz niższych dochodów 
musimy racjonalnie podejmować decyzje. 

Kiedy patrzę na inwestycje, które realizujemy i które są już skończo-
ne to mam nieodparte wrażenie, że najwięcej pieniędzy Anna Hetman 
przeznacza na szkoły.

Program modernizacji sieci szkół realizujemy konsekwentnie od kil-
ku lat. Stąd może wrażenie, że dużo inwestujemy w szkoły. Z drugiej 
strony trzeba otwarcie powiedzieć, że jastrzębskie placówki oświato-
we wymagały remontu, ponieważ od 50 lat niewiele w nich robiono. 
Co ważne, z dofinansowaniem i to dużym z urzędu marszałkowskiego. 
Przed każdym rozdaniem unijnych środków samorządy wskazują mar-
szałkowi swoje wytyczne i priorytety, w jakich zamierzają się ubiegać 
o środki zewnętrzne. Mój poprzednik wskazał termomodernizację na-
szych szkół. Z perspektywy czasu widzimy, że to była dobra decyzja, 
bo wpłynęła również pozytywnie na środowisko. Dziś możemy powie-
dzieć, że nasze placówki nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Wśród inwestycji dużo mamy takich projektów-pułkowników, zapro-
jektowanych i niezrealizowanych. Jak na przykład przebudowa Alei 
czy 1 Maja w Zdroju.

Nie zgodzę się z tym. Inwestycje zawsze poprzedza projektowanie. Dzięki 
temu mamy gotową dokumentację projektową, by na przykład apliko-
wać o dofinansowanie. Często konkursy na środki unijne są ogłaszane 
z tak małym wyprzedzeniem czasowym, że nie zdołalibyśmy zebrać wy-
maganej dokumentacji. A tak, jesteśmy zawsze gotowi, by pozyskiwać 
pieniądze. Nie trzeba daleko szukać przykładów – jest to chociażby prze-
budowa skrzyżowania Armii Krajowej i Ranoszka. Udało nam się pozy-
skać 6 milionów zł dotacji tylko dlatego, że projekt był gotowy. 

Ponadto podczas opracowywania strategii i diagnozowania potrzeb 
mieszkańców wielokrotnie wskazywano na potrzebę budowania Ja-
strzębia-Zdroju w oparciu o multicentryczność. W naszym mieście 
istnieje duża potrzeba tworzenia takich przestrzeni, gdzie ludzie spo-
tykaliby się, na których organizowane byłyby jakieś wydarzenia albo 
po prostu spotykaliby się w przyjaznym środowisku. Stąd też pomysł 
na zaprojektowanie wzdłuż alei trzech placów: centralnego przy kinie 
„Centrum”, placu z motywem czasu przy ulicy Śląskiej, który będziemy 
w przyszłym roku realizować. A także plac wodny przy ulicy Katowic-
kiej, przy tak zwanej „rybie”. Przebudowa ulicy 1 Maja w deptak jest już 
zaprojektowana. Trwają wykupy terenów. Jak tylko uda się nam dokoń-
czyć te formalności, przystąpimy do wyłonienia wykonawcy inwestycji. 

Park Zdrojowy i jego obiekty, Żelazny Szlak Rowerowy, czyli inwesty-
cja, która opiewa na ponad 18 milionów złotych. A teraz jeszcze Łaź-
nia Moszczenica. To 3 punkty budowania potencjału turystycznego 
miasta. Czemu ma to służyć?

Planujemy tak inwestycje, by po pierwsze zaspokajać potrzeby miesz-
kańców. A po drugie wzbudzać ciekawość ludzi mieszkających w pro-
mieniu kilkunastu kilometrów. Nasz Żelazny Szlak Rowerowy nie tyl-
ko spodobał się jastrzębianom ale także wywołał zaciekawienie osób 
spoza miasta, a nawet całego kraju. To impuls do rozwojowi turystyki 
w mieście. I, co za tym idzie, także do tworzenia miejsc pracy w róż-
nych branżach okołoturystycznych, takich jak gastronomia, hotelar-
stwo i inne usługi. Kolejną inwestycją, która daje nam podobny efekt 
synergii jest Park Zdrojowy. Dążymy do przywrócenia jego świetności. 
Dzięki temu będziemy mieli niepowtarzalną, historyczną wizytówkę 
miasta. Do tego zestawu niebawem dołączy Łaźnia Moszczenica, która 
dla odmiany będzie jak w soczewce skupiała w sobie historię budowy 
naszego miasta i powstawania kopalń. Myślę, że wzbudzi duże zain-

teresowanie mieszkańców naszego regionu. Wszystkie inwestycje, to 
kolejne elementy na mapie naszych szlaków turystycznych, takich jak 
Śladem Uzdrowiska i Szlakiem Wolności.

Wielu mieszkańców sądzi, że więcej inwestycji realizowanych jest 
w centrum miasta, a nie w sołectwach.

To złudzenie. Jedna z największych inwestycji minionego roku czy-
li modernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 jest w Ruptawie. Druga – 
Szkoła Podstawowa nr 18 na osiedlu 1000-lecia. Modernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z budową nowej siedziby przedszkola, czy też 
nowa remiza OSP to Jastrzębie Górne. Zaś Zespół Szkół nr 5 to Zdrój. 
Żadna nie dotyczy centrum. Żelazny Szlak Rowerowy przebiega i przez 
Moszczenicę, i Ruptawę, jest inwestycją, która służy całemu miastu. 
Priorytetem jest to, żeby zaspokoić potrzeby większej ilości mieszkań-
ców. Musimy wybierać. Nie mamy takiego komfortu realizacji każdego 
pomysłu. Bardzo dużo pieniędzy przeznaczamy na oświatę, bieżące 
utrzymanie. Jest to mocno zweryfikowane. W tym roku wydatki bie-
żące w budżecie będą o 80% niższe. Dotyka to wszystkich placówek, 
jednostek organizacyjnych miasta i samego urzędu. Było to konieczne 
dlatego, że jak wcześniej wspomniałam nie chcieliśmy ciąć środków 
na inwestycje, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich stanowisk 
pracy. Nie chcemy zwalniać pracowników, by mogli mieć bezpieczne 
zatrudnienie, bo większość ludzi pochodzi z naszego miasta. A my nie 
chcemy zwiększać poziomu bezrobocia na terenie miasta.

Jastrzębie dużo inwestuje w przyjazne przestrzenie dla mieszkań-
ców, ale pojawiają się głosy, że nie inwestuje w rozwój gospodarczy, 
miejsca pracy tak, jak sąsiednie Żory. 

To błędne myślenie. Remont i przebudowa drogi Rozwojowej i Chle-
bowej to przykład uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych 
w Moszczenicy. Jeśli chodzi o pozyskanie dużych firm to trzeba po-
wiedzieć wprost, że Jastrzębie-Zdrój to miasto górnicze, z bardzo dużą 
eksploatacją górniczą a co za tym idzie także dużymi szkodami górni-
czymi. Kiedy inwestor poszukuje terenu to nasze miasto, w porównaniu 
na przykład z Żorami, stoi na straconej pozycji, dlatego, że ma tereny, 
które wymagają większych nakładów finansowych przy budowie na-
wet najmniejszej hali. Koszt jej budowy jest w Jastrzębiu wyższy, niż 
w Żorach, dlatego, że inwestor musi taki budynek dodatkowo uzbro-
ić. Oprócz tego, Żory wykorzystały swoje położenie między Wiślan-
ką a A1 i tam się rozbudowuje strefa ekonomiczna. Co więcej, nie są 
wykluczone kolejowo, a Jastrzębie jest. Dlatego dążymy do tego, aby 
kolej przywrócić, bo zdecydowanie wpłynie to na atrakcyjność miasta.  
Mamy mniej atrakcyjne tereny inwestycyjne i jest ich mało. Teraz przy 
pracy nad studium poszerzamy szereg ofert. Warto jednak nadmienić, 
że sporo się dzieje w zakresie mniejszych inwestorów. W tym roku wy-
daliśmy dużo pozwoleń na budowę.

Jakie inwestycje są kluczowe w 2021 roku?

Jest ich pięć. Łaźnia Moszczenica, przebudowa ronda na Ranoszka i Ar-
mii Krajowej, budowa wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej, nowa siedziba 
Powiatowego Urzędu Pracy, Plac Reprezentacyjny i Plac Śląski. Mamy 
przygotowaną koncepcję trzech placów wzdłuż alei Piłsudskiego: plac 
wodny przy ulicy Katowickiej, Plac Centralny przy kinie „Centrum” i przy 
ulicy Śląskiej. Będziemy starali się o pozyskanie dofinansowania do bu-
dowy placu przy ulicy Katowickiej. Pierwotnie ta inwestycja miała się 
rozpocząć już w tym roku, ale wobec wspomnianych przeze mnie niż-
szych dochodów musieliśmy zrezygnować i skupiamy się na budowie 
Placu Śląskiego. Oprócz tego myślimy już o przebudowie Placu Cen-
tralnego, ale to będzie realizowane w kolejnych latach wraz z placem 
wodnym przy ulicy Katowickiej. Kolejną ważną inwestycją w perspekty-
wie komunikacji w mieście jest przebudowa wiaduktu na Pszczyńskiej. 
W rejonie wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej mamy do czynienia z osiada-
niem gruntu. I to w dużej skali. W ostatnich latach w wyniku eksploatacji 
górniczej teren w tamtym rejonie obniżył się o około 10 metrów. A to 
doprowadziło do tego, że przejazd dla trakcji kolejowej z i do pobliskiej 
kopalni pod wiaduktem stał się praktycznie niemożliwy. 

Będziemy też budować nowe mieszkania w Zdroju. Nowy blok powstanie 
przy ulicy Witczaka. Tym razem z 33 mieszkaniami i 21 miejscami posto-
jowymi w garażu podziemnym. Lokale będą dwu-, trzy- i czteropokojowe 
o powierzchni od 51 do 77 metrów kwadratowych. TBS Daszek rozpla-
nował mieszkania tak, jak wnioskowały osoby zainteresowane najmem. 
W budynku znajdować się będą również pomieszczenia techniczno-go-
spodarcze, wózkownie, suszarnie oraz komórki lokatorskie.

Dziękuję za rozmowę.
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MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ
Wartość wszystkich inwestycji w 2020 roku: 85 830 655,00 zł

Budowa szlaku rowerowego w ramach 
projektów "Żelazny szlak rowerowy" 
i "Rowerem po żelaznym szlaku" 

wartość:  
 18 099 850,96 zł 

 dofinansowanie:  
 9 078 397,97 zł 

wartość:  
 3 891 026,80 zł 

wartość:  
 13 253 574,94 zł 

 dofinansowanie:  
 1 150 757,29 zł 

Budowa kanalizacji  
przy ul. Truskawkowej

Modernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z budową nowej siedziby 
Przedszkola Publicznego nr 7 
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wartość:  
 18 596 582,05 zł 

 dofinansowanie:  
 1 905 430,76 zł 

wartość:  
 3 466 700,00 zł 

Modernizacja nowej siedziby OSP 
Jastrzębie Górne wraz z budową 
garaży dla wozów bojowych

Modernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 17 
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 Budowa podgrzewanej  
 murawy na stadionie miejskim   
 przy ul. Harcerskiej 

 Modernizacja Szkoły  
 Podstawowej nr 18

 Modernizacja nowej  
 siedziby Powiatowego  
 Urzędu Pracy 

Rewitalizacja budynku  
Łazienki III 

wartość:  
 2 000 000,00 zł 

wartość:  
 14 149 130,00 zł 

 dofinansowanie:  
 6 586 231,00 zł 

wartość:  
 4 923 100,00 zł 

wartość:  
 11 677 626,00 zł 

 dofinansowanie:  
 3 319 282,00 zł 
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 Modernizacja Centrum Kształcenia  
 Zawodowego i Zespołu Szkół nr 5  
 w Jastrzębiu-Zdroju 

Rewitalizacja części  
zabytkowego Parku Zdrojowego 
w Jastrzębiu-Zdroju

wartość:  
 15 048 267,00 zł 

 dofinansowanie:  
 11 936 346,00 zł 

wartość:  
 10 091 122,00 zł 

 dofinansowanie:  
 4 179 692,00 zł 
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INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO  
NA DROGACH 

Łączna wartość: 36 188 845,00 zł

Budowa wiaduktu  
na Alei Piłsudskiego  
wraz z budową ronda

Przebudowa chodników  
i ścieżek rowerowych 

Przebudowa  
ul. Towarowej  
+ tereny przyległe 

Budowa wiaduktu  
przy ul. Ździebły 

Budowa wiaduktu  
przy ul. Wyzwolenia 

wartość:  
 24 078 496,00 zł 

 dofinansowanie:  
 9 184 611,00 zł 

wartość:  
 616 606,00 zł 

wartość:  
 4 741 445,90 zł 

wartość:  
 2 500 000,00 zł 

wartość:  
 874 000,00 zł 
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Przebudowa  
ul. Towarowej  
+ tereny przyległe 

Doświetlenie przejść dla pieszych Remont ul. Północnej 

Przebudowa skrzyżowania  
ul. Wyzwolenia i Cieszyńskiej 

Przebudowa ul. Sybiraków  
chodnik + ścieżka 

Przebudowa ul. Broniewskiego  
chodnik + ścieżka 

wartość:  
 1 000 000,00 zł 

wartość:  
 143 541,30 zł 

wartość:  
 990 351,80 zł 

wartość:  
 182 572,35 zł 

wartość:  
 93 744,15 zł 
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INWESTYCJE NA OSIEDLACH 
I W SOŁECTWACH

 OSIEDLE BOGOCZOWIEC 
• remont chodnika ul. Boża Góra Prawa 
• utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Bogoczowiec 
• budowa ronda wraz z przebudową drogi – ul. Boża Góra Prawa 

(zakończenie prac rozpoczętych w roku 2019)
• zabudowa wiaty przystankowej ul. Boża Góra Prawa 

 OSIEDLE PRZYJAŹŃ 
• budowa parku rekreacyjnego pomiędzy ul. Kopernika 

a Moniuszki
• utworzenie koncepcji włączenia dróg przy KWK „JAS-MOS” do 

Drogi Głównej Południowej

 OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE 
I DOLNE 
• przebudowa i termomodernizacja budynku SP 1 wraz 

z budową nowego budynku PP 7
• oświetlenie ul. Nepomucena
• remont chodnika ul. Pszczyńska od ul. Stodoły w kierunku 

ul. Równoległej oraz od ul. Stodoły w kierunku Jastrzębia Dolnego
• niwelacja pasów drogowych przy ul. Reymonta – Okopowa
• wykonanie wysepki(azylu) w środkowej części jezdni w rejonie 

Powiatowego Urzędu Pracy
• remont nawierzchni ul. Lechonia
• remont drogi gruntowej ul. Pileckiego
• korekta wjazdu z ul. Pszczyńskiej do szkoły SP 1

 OSIEDLE ZDRÓJ 
• rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz wykonanie 

reprezentacyjnego placu zdrojowego
• rewitalizacja obiektu Łazienki III
• termomodernizacja obiektu Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Zespołu Szkół 5 ul. Staszica
• wykonanie oświetlenia ul. K. Zioły 
• rewitalizacja ul. 1 Maja ( wykupu gruntów)
• doposażenie placu zabaw przy PP 23
• projekt budowy przedszkola „Zdrój” 
• oświetlenie ul. Kościelnej
• projekt przebudowy przepustu i układu drogowego – 

skrzyżowanie ul. Kościelnej i Kasztanowej
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. 11 Listopada przy 

„POLO MARKET”
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Broniewskiego wjazd na 

dworzec autobusowy
• przebudowa ścieżek rowerowych – ul. Broniewskiego

 SOŁECTWO MOSZCZENICA 
• przebudowa wiaduktu na ul. Wyzwolenia
• utwardzenie dróg gruntów ul. Wiejska
• przebudowa ul. Dąbrowskiego – wykupy gruntów
• budowa łącznika J. Dąbrowskiego z ul. Wallacha w gminie 

Godów
• przebudowa ul. Szotkowickiej – wykupy gruntów
• wykonanie progu zwalniającego na ul. Wiejskiej
• budowa trasy „Rowerem po żelaznym szlaku”

 SOŁECTWO MOSZCZENICA 

 Budowa miejsca rekreacju przy ul. Komuny Paryskiej 
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 OSIEDLE ZŁOTE ŁANY 
• projekt przebudowy PP 26

 SOŁECTWO RUPTAWA 
• przebudowa i modernizacja budynku  

Szkoły Podstawowej nr 17
• przebudowa ul. Wyzwolenia – od skrzyżowania 

z ul. Cieszyńską do ul. Kołłątaja
• analiza możliwości wykonania sygnalizacji na skrzyżowaniu 

ulic: Cieszyńska – Libowiec – Kilińskiego
• remonty drogi gruntowej – ul. Matejki
• projekt oświetlenia ulicy Malczewskiego
• projekt przebudowy ul. Konduktorskiej
• projekt przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Traugutta
• zabudowa wiaty przystankowej ul. Cieszyńska – przystanek 

„Długosza”
• przebudowa wiaduktu ul. Zdziebły
• budowa kanalizacji deszczowej ul. Matejki
• oświetlenie ul. Długosza na odcinku od ul. Matejki do 

ul. Glinianej
• oświetlenie ul. Wyzwolenia w rejonie przebudowanego 

wiaduktu
• przebudowa ul. Chlebowej
• oświetlenie ul. Chlebowej od ul. Rozwojowej do ul. Wyzwolenia
• remont nawierzchni – odnoga ul. Libowiec do ogródków 

działkowych
• remont chodnika ul. ks. Płonki na odcinku od SP 17 do kościoła
• budowa trasy „Rowerem po żelaznym szlaku”

 SOŁECTWO BZIE 
• projekt budowy chodnika ul. Libowiec
• budowa siłowni przy ul. Klubowej
• zabudowa wiaty przystankowej na ul. Niepodległości
• doposażenie placu zabaw w PP 1
• czyszczenie rowów melioracyjnych 

 SOŁECTWO SZEROKA 
• przebudowa ul. Wolności
• remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w kierunku 

Gogołowej
• remont chodnika ul. Fredry od nr 20
• oświetlenie ulicy Powstańców Śl. – boczna od nr 38 – 40D
• oświetlenie ul. Gagarina – boczna od nr 32 – 28G
• przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Truskawkowej 

i ulicach przylegających
• projekt budowy chodnika ulicy Powstańców Śl.
• montaż wiaty przystankowej ul. Powstańców Śl. – przystanek 

„Boczna”
• remonty rowów przydrożnych – ul. M. Reja na odcinku od 

ul. Odpolany do parkingu 

 SOŁECTWO BORYNIA  
 I SOŁECTWO SKRZECZKOWICE 
• oświetlenie ul. Łąkowej
• oświetlenie ul. Łączna
• remont nawierzchni ul. Myśliwska
• oświetlenie ul. Chabrowa
• projekt budowy chodnika ulicy Powstańców Śl.
• remont rowu przydrożnego ul. Powstańców Śl. od 

ul. Osadników w kierunku ul. Siewnej
• montaż wiaty przystankowej na ul. Świerklańskiej 
• budowa zatoki autobusowej ul. Świerklańska

 OSIEDLE 1000-LECIA 
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18
• odwodnienie i remont drogi przy budynkach 15, 15 c-sd

 SOŁECTWO MOSZCZENICA 

 przebudowa ul. Chlebowej 
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 OSIEDLE ZOFIÓWKA 
• remont słupów oświetlenia ulic
• ul. Dubielec – wykupy gruntów
• przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu  

ul. Rybnicka – Pszczyńska na detekcję kamerową

 OSIEDLE STASZICA 
• SP 19 – budowa placu rekreacji „Zielona klasa”
• przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska – Porozumień 

Jastrzębskich – Warszawska – budowa sygnalizacji świetlnej
• remont chodnika ul. Północna od ul. Warszawskiej  

w kierunku ul. Poznańskiej
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Warszawska  

przy Galerii „Jastrzębie”
• przebudowa budynku nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

 OSIEDLE MORCINKA 
• przebudowa schodów zewnętrznych przy SP 13
• przebudowa ul. Północnej
• zabudowa trampolin ziemnych ul. Katowicka

OSIEDLE BARBARY
• budowa edukacyjno – sensorycznego plac zabaw przy SP 12
• przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 1
• ścieżki rowerowe – korekta układu drogowego przy ul. Granicznej

 OSIEDLE ARKI BOŻKA 
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Harcerska przy SP 10
• remont schodów ul. Zielona w kierunku dworca
• remont chodnika ul. Zielona na skarpie przy stadionie
• oświetlenie części ul. Młyńskiej – wjazd od ul. Podhalańskiej
• remont chodnika ul. Harcerska od przychodni w kierunku 

sygnalizacji

 SOŁECTWO BORYNIA 

 montaż wiaty przystankowej 

 SOŁECTWO SKRZECZKOWICE 

 budowa zatoki autobusowej 

 SOŁECTWO RUPTAWA 

 remont chodnika ul. ks. Płonki 

 SOŁECTWO MOSZCZENICA 

 próg zwalniający, ul. Wiejska 

 SOŁECTWO RUPTAWA 

 remont nawierzchni – odnoga ul. Libowiec  
 do ogródków działkowych 
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 OSIEDLE PIONIERÓW 
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Podhalańska przy 

sklepie „Biedronka”
• projekt adaptacji dla potrzeb pedagogiki specjalnej kompleksu 

budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz 
z zagospodarowaniem terenu

• oświetlenie części ul. Młyńskiej – wjazd od ul. Podhalańskiej 
oraz część ul. Zamłynie 

 OSIEDLE GWARKÓW 
• doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wielkopolska od 

„Supersamu” w str. bl. 1-15
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Małopolska między 

ul. Wielkopolska a Handlową
• projekt parkingu przy SP 9
• remont schodów ul. Małopolska w kierunku jaru
• oświetlenie odcinka drogi dz. 125/11 – przy sklepie Tisław

 OSIEDLE TUWIMA 
• remont chodnika ul. Astrów na dz. 1401/8 obok posesji nr 7
• doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Cieszyńska przy 

restauracji „Harjan”
• doświetlenie przejścia dla pieszych Cieszyńska – Beskidzka
• budowa progu zwalniającego na drodze obsługującej 

ul. Cieszyńska
• remont chodnika – przejście z ul. Krokusów do ul. Cieszyńskiej 

wraz z oświetleniem

 OSIEDLE CHROBREGO 
• ścieżki rowerowe – korekta układu drogowego Cieszyńska – 

Jagiełły – ul. Kusocińskiego wraz z dodatkowymi włączeniami 
przy ul. Jagiełły 

• ścieżki rowerowe – korekta układu drogowego ul. Cieszyńska 
– ul. Jagiełły – ul. Przemysłową

• budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na 
terenie OWN

 SOŁECTWO SZEROKA 

 remont chodnika ul. Powstańców Śl. 

 budowa i remonty oświetlenia ulic 

 SOŁECTWO BZIE 

 zabudowa wiaty przystankowej 
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BUDŻET OBYWATELSKI 2020
 OSIEDLE BARBARY 

 Budowa  
 edukacyjno-sensorycznego 
 placu zabaw 

 SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA
 budowa kanalizacji deszczowej  
 przy ulicy Matejki 
 192 622,00 zł 
 (koszt całkowity: 550 804,74 zł)

 SOŁECTWO BZIE 
aranżacje i remont sali balowej  
w Domu Strażaka (trwa procedura) 

zakup oczyszczaczy powietrza do 
Publicznego Przedszkola nr 11  
i filii przy ul. Niepodległości
18 999,00 zł

SOŁECTWO SZEROKA:
budowa oświetlenia na ulicy Powstańców 
(trwa procedura)

budowa oświetlenia ul. Gagarina
 26 113,00 zł 

remont chodnika na ul. Powstańców
 36 801,26 zł 

 zakup szafek na ubrania bojowe  
 dla OSP Szeroka
 5 255,04 zł 

zakup i montaż oświetlenia świątecznego na 
słupach oświetleniowych
 33 500,00 zł 

zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych
 3 005,01 zł 

 OSIEDLE ZOFIÓWKA 
remont słupów oświetlenia ulic (12 słupów) 
 62 947,00 zł 
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 projekt Zielona Klasa (w tym dostawa stołów do gry w szachy  
 piłkarzyki i tenisa stołowego, budowa grilla/paleniska, ławek  
 betonowych i łukowych oraz dostawa krzeseł) 
 88 839,79 zł 

 park trampolin ziemnych 
 5 trampolin ziemnych, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej 

 65 196,09 zł

 OSIEDLE STASZICA 

 OSIEDLE MORCINKA 

 OSIEDLE JASTRZĘBIE  
 DOLNE I GÓRNE 
 budowa oświetlenia 
 60 000,00 zł

 remont chodnika  
 przy ul. Pszczyńskiej 
 37 000,00 zł 

 zakup 4 namiotów  
 piknikowych i 50 kpl. 
 ławko-stołów 
 41 366,20 zł

 OSIEDLE 1000-LECIA 
 rozbudowa placu zabaw 
 37 294,83 zł 

 SOŁECTWO BORYNIA 
budowa oświetlenia ulic – ul. Bema (trwa procedura) 
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 OSIEDLE PRZYJAŹŃ 

stworzenie terenu rekreacyjnego  
między ulicami Kopernika i Moniuszki
(w tym wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej, dostawa i montaż stołów do gier w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka) 

 koszt całkowity: 464 622,40 zł 

 OSIEDLE TUWIMA 
 budowa progu 
zwalniającego do 
ul. Cieszyńskiej 
 14 979,63 zł 

 remont chodnika  
przy ulicy Astrów 
 12 316,00 zł 

 OSIEDLE 
BOGOCZOWIEC 
 zwiększenie liczby  
 miejsc parkingowych 
 9 353,89 zł 

 remont chodnika 
 22 374,38 zł 

 OSIEDLE ZDRÓJ 
 oświetlenie ulicy Karola 
Zioły (trwa procedura) 

 rozbudowa placu zabaw 
 6 500,00 zł 

 rozbudowa placu zabaw 
przedszkolu nr 23 
 25 000,00 zł 

 OSIEDLE GWARKÓW 
 utworzenie kącika relaksu 
(wyposażonego w sofy, 
stoliki, piłkarzyki, leżaki, 
konsole, gry planszowe 
i inne) i ruchu na szkolnych 
korytarzach SP 9 
 18 000,00 zł 

 zakup piłek terapeutycznych 
dla SP 9 
 3 000,00 zł 

 oświetlenie odcinka drogi 
 26 728,04 zł 

 OSIEDLE PIONIERÓW 
 oświetlenie ulicy Zamłynie 
i Młyńskiej 
 63 000,00 zł 

 zakup nagłośnienia  
na imprezy plenerowe 
 2 900,00 zł 

 OSIEDLE ARKI BOŻKA 
 rozbudowa placu zabaw 
 58 5831,95 zł 

 zakup nagłośnienia na 
imprezy plenerowe 
 10 000,00 zł 

 OSIEDLE ZŁOTE ŁANY 
 zakup interaktywnej 
podłogi i urządzeń 
ogrodowych 
 50 000,00 zł 
 koszt całkowity: 65 196,00 zł 

 SOŁECTWO 
SKRZECZKOWICE
 budowa oświetlenia ulicy 
Chabrowej (11 lamp) 
 53 911,00 zł 
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FUNDUSZ SOŁECKI
337 842,75 zł trafiło do jastrzębskich sołectw w 2020 roku 
w ramach Funduszu Soleckiego. Na chwilę obecną na terenie 6 
jastrzębskich sołectw zrealizowano już 17 z 18 zadań, wybranych 
przez mieszkańców, a ostatnie zadanie jest już na ukończeniu.
Co to jest Fundusz Sołecki? I na co jest przeznaczony?
Wśród wykonanych w mijającym roku przedsięwzięć są m.in.: 
Zakup i montaż elementów placu zabaw, gier podwórkowych, re-
mont chodników, budowa oświetlenia, zakup instrumentów mu-
zycznych czy namiotu promocyjnego (tabelka).

Fundusz sołecki, to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowa-
ne dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. Nie w każdej gminie jest realizo-
wany. O jego wyodrębnieniu w budżecie decyduje rada miasta. 
W Jastrzębiu-Zdroju stosowaną uchwałę w tej sprawie radni przy-
jęli w roku 2014. I od tego czasu nieprzerwalnie jest realizowany. 

Wysokość środków na każdy rok przewidzianych na każde so-
łectwo oblicza się według wzoru, którego głównymi składowymi 

jest liczba mieszkańców danego sołectwa według stanu na 30 
czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, jak również iloraz 
dochodów bieżących miasta i liczby jego mieszkańców za rok po-
przedzający rok budżetowy o dwa lata. Z tego też powodu, co roku 
wysokość Funduszu Sołeckiego jest różna.

Informacja o wysokości funduszu przekazywana jest Sołtysom 
przez prezydenta miasta w terminie do 31 lipca. 

Sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, musi zwo-
łać zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek 
o przyznanie środków. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkań-
ców sołectwa.

Sołectwo Skrzeczkowice
• Remont ulicy Myśliwskiej ............................................ 49 837,90 zł  

(zrealizowane – razem z Borynią to łącznie 71 110,18 zł)
Sołectwo Borynia
• Zakup namiotu Jehlan Static Base z nadrukiem ... 18 565,62 zł 
• Utwardzenie terenu przy wejściu do Domu Sołeckiego, zasa-

dzenie tui i zabudowa skrzynki energetycznej ..........9989,19 zł 
• Remont ulicy Myśliwskiej  

w ramach posiadanych środków ............................... 21 272,28 zł
Sołectwo Szeroka
• Remont chodnika na ul. Fredry od nr 20  

do wyczerpania środków ............................................. 19 400,00 zł
• Wykonanie podstawy, zakup i montaż wiaty przystankowej 

przy ulicy Powstańców Śląskich ................................ 15 000,00 zł 
• Zakup dwóch toalet przenośnych i materiałów z podłączeniem 

do sieci wodno-kanalizacyjnej do obsługi imprez sportowych 
i kulturalnych .......................................................................7793,43 zł 

• Zakup i wymiana opraw LED w lampach oświetlenia ulicznego 
(ogłoszono przetarg)

• Zakup pokrowców na krzesła do OSP .........................3285,00 zł 
Sołectwo Moszczenica
• Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP 

w Moszczenicy 
• Zakup zastawy stołowej, warnika i termosów .........1173,00 zł 
• Utwardzenie nawierzchni ulicy Wiejskiej od numeru 3479/73 

do 1795/74 ...................................................................... 41 837,90 zł 
Sołectwo Ruptawa i Cisówka
• Budowa oświetlenia ulicy Długosza od ulicy Matejki do Glinia-

nej ......................49 837,90 zł + środki dodatkowe 22 202,10 zł 
Sołectwo Bzie
• Zakup i montaż elementów placu zabaw przy filii Publicznego 

Przedszkola nr 11
• Zakup i montaż gier podwórkowych na placu zabaw przy Szko-

le Podstawowej nr 15 ............................................................. 4700 zł 
• Zakup i montaż siatki zabezpieczającej na boisku  

Szkoły Podstawowej nr 15 ................................................... 1300 zł 
• Zakup instrumentów .........................................................4950,00 zł 
• Zakup podestów scenicznych ..................................... 25 000,00 zł 

 Zakup i montaż elementów placu zabaw  
przy filii Publicznego Przedszkola nr 11

 Zakup i montaż gier podwórkowych na placu  
 zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15   
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A TO ZROBIMY W 2021 ROKU

Nowy blok powstanie przy ulicy Wit-
czaka. Tym razem z 33 mieszkaniami 
i 21 miejscami postojowymi w garażu 
podziemnym. Lokale będą dwu – , trzy 
– i czteropokojowe o powierzchni od 
51 do 77 metrów kwadratowych. TBS 
Daszek rozplanował mieszkania tak, 
jak wnioskowały osoby zainteresowa-
ne najmem. W budynku znajdować się 
będą również pomieszczenia technicz-
no-gospodarcze, wózkownie, suszarnie 
oraz komórki lokatorskie.

Budynek będzie miał pięć kondygna-
cji naziemnych. Wybudowany zostanie 
w technologii tradycyjnej. Wszystkie 33 
mieszkania będą wykończone w wyso-
kim standardzie. Na podłogach znajdą 
się panele podłogowe i płytki ceramicz-
ne. Łazienka i kuchnia będą wykończone 
płytkami ceramicznymi a całe miesz-
kanie wymalowane farbą emulsyjną. 
Mieszkania będą wyposażone w piece 
gazowe dwufunkcyjne CO/CWU, piec ga-
zowy z piekarnikiem w kuchni, armaturę 

sanitarną oraz instalacje telewizyjną, in-
ternetową, telefoniczną i domofonową.

Inwestycja będzie finansowana w 44% 
ze środków pochodzących z preferen-
cyjnego kredytu udzielonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 
w Warszawie. Pozostałe 56% to środki 
własne spółki, w tym środki z partycy-
pacji w kosztach budowy budynku pozy-
skane od przyszłych najemców.

Z początkiem nowego roku planowany jest remont wiaduk-
tu na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju. 

W rejonie wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej mamy do czy-
nienia z osiadaniem gruntu. I to w dużej skali. W ostatnich 
latach w wyniku eksploatacji górniczej teren w tamtym re-
jonie obniżył się o około 10 metrów. A to doprowadziło do 
tego, że przejazd dla trakcji kolejowej z i do pobliskiej kopal-
ni pod wiaduktem stał się praktycznie niemożliwy. 

Konieczna jest kolejna przebudowa polegająca na podnie-
sieniu dróg najazdowych, a dokładnie południowej jezdni 
wiaduktu, czyli tej która prowadzi od Jastrzębia w kierunku 
Pawłowic. Przebudowa wiaduktu będzie kosztowała pra-
wie 26 milionów 400 tysięcy zł. I co ważne, w całości zapła-
ci za to Jastrzębska Spółka Węglowa. Zaś miasto Jastrzę-
bie-Zdrój będzie nadzorowało realizację inwestycji. Roboty 
rozpoczną się z początkiem roku 2021.

Powstanie na skrzyżowaniu ulic Ranoszka i Armii Krajowej. 
Inwestycja ta znalazła się na liście projektów, którę będą 
dofinansowane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – miasto otrzyma na ten cel 6 milionów złotych.

W wyniku prac budowlanych dotychczasowe 6-wlotowe 
skrzyżowanie zostanie zbudowane 4-wlotowym rondem. 
Duże zmiany czekają również ulicę Wiejską – zyska ona 
nowy przebieg od ulicy Ranoszka do Kolejowej, a przebudo-
wie ulegną dwa skrzyżowania: z Wyszyńskiego i z Kolejową.

W ramach prac wykonane zostaną również chodniki, oświe-
tlenie oraz odwodnienie, a także dwie zatoki autobusowe 
na ulicy Armii Krajowej.

 Będziemy budować mieszkania w Zdroju 

 Przebudujemy wiadukt  
 na Pszczyńskiej 

 Wybudujemy nowe rondo 
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W Jastrzębiu-Zdroju zaadaptowany zostanie budynek byłych 
łaźni górniczych Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa 
Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” (CDP). Głównym ce-
lem tego projektu jest stworzenie wspólnego produktu tury-
stycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji 
dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska i Ślą-
ska Cieszyńskiego, jako unikatowego, transgranicznego pro-
duktu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obiekt stanowić będzie między innymi muzeum węgla i indu-
strializacji regionu, z salami warsztatowymi, widowiskowymi 
i konferencyjnymi oraz tarasem widokowym na dachu wraz 
z lokalem gastronomicznym. Uwypuklone zostaną treści zwią-
zane z procesem industrializacji regionu, węglem jako budul-
cem natury oraz dziedzictwem postindustrialnym.

Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni są jastrzę-
bianie, de facto jest częścią parku i nigdy ani historycznie, 
ani w planach architektonicznych nie był przeznaczony do 
pełnienia takiej funkcji. Naturalne stało się, że wraz z kom-
pleksową modernizacją Parku Zdrojowego, chcemy go upo-
rządkować i przywrócić mu dawny blask. 

Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. W ra-
mach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi 
dojazdowej do Domu Zdrojowego, budowę placu wraz z jego 
odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych 
na skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunika-
cyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istnie-
jącej stacji transformatorowej, budowę siedzisk, wymianę 
tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 
więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego 
oświetlenia placu a także wykonanie nasadzeń nowej ro-
ślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. 

Budowa placu reprezentacyjnego nie sprawi jednak, że 
w Zdroju zabraknie miejsc parkingowych.

W przyszłym roku budowany będzie plac przy ul. Śląskiej. 
Zaprojektowano na nim okrągłe place nawiązujące kształ-
tem do tarczy zegara, połączone ze sobą alejkami. Place 
będą wyposażone w ławki i stoliki z betonu architektonicz-
nego. Stolikom będą skonstruowane na kształt klepsydry 
odmierzającej czas.

Projektowana przestrzeń została tak ukształtowana by nie 
naruszyć żadnego istniejącego drzewa, dodatkowo dosa-
dzone zostaną drzewa liściaste – 9 sztuk, formy pienne. 
Uzupełnione zostaną krzewy żywopłotowe – 312 sztuk 
oraz nasadzone zostaną rośliny okrywowe (krzewinki i pną-
cza) – ok. 3000 sztuk. 

 Łaźnia Moszczenica będzie naszą dumą 

 Parking zamieni się  
 w plac reprezentacyjny 

 Budujemy przyjazne przestrzenie 
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