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SPIS TREŚCI

Szanowni Państwo,
po raz drugi oddajemy w Państwa ręce
raport o stanie miasta. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stanu
finansów, zadań obowiązkowych i fakultatywnych, które realizowało miasto
w 2019 roku.
Chociaż Jastrzębie-Zdrój nie jest miastem bogatym, zrobiliśmy wszystko,
by pomimo zwiększonych kosztów na
bieżące funkcjonowanie miasta, wykonywać inwestycje, które potrzebne są
mieszkańcom. Ciągle rosnące koszty na
zadania oświatowe oraz zadania zlecone przez rząd pokrywamy z naszych
pieniędzy budżetowych. To w znacznym
stopniu uniemożliwia wykonywanie inwestycji, na które czekają mieszkańcy.
Dużą wagę przykładaliśmy do tworzenia coraz lepszych warunków dla
przedsiębiorców i inwestorów. Cieszy
nas bardzo, że po 4 latach oczekiwania otworzyliśmy Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością lub chorobą psychiczną.
Zakończyliśmy też projektowanie przebudowy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem na
deptak, miejsce spotkań mieszkańców,
organizowania wielu wydarzeń i potencjalne miejsce dla rozwoju małej przedsiębiorczości. Kolejne szkoły doczekały
się modernizacji. Realizowaliśmy też
liczne zadania z zakresu wsparcia osób
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potrzebujących, z niepełnosprawnością, za które nasza placówka miejska
Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
wyróżnienia krajowe.
Był to rok składania wielu wniosków
o dofinansowanie inwestycji i projektów społecznych. Wśród nich był wniosek na dofinansowanie rewitalizacji naszego przepięknego Parku Zdrojowego.
W pracy na rzecz rozwoju miasta ważne jest Państwa zdanie, dlatego prowadziliśmy konsultacje, m.in. związane
z zagospodarowaniem strefy centrum,
w związku z pracami nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego.
Wśród podanych w raporcie zrealizowanych zadań większość dotyczy
bezpośrednio każdego jastrzębianina.
Przedszkola, szkoły, drogi, chodniki,
czystość ulic, gospodarka odpadami czy
sadzenie drzew dotyka każdego z nas.
Przez cały rok staraliśmy się, by mieszkańcom żyło się coraz lepiej, by miasto
było przyjazne dla młodzieży, rodzin
i seniorów oraz atrakcyjne dla inwestorów. Liczne wydarzenia sportowe i kulturalne przyczyniały się do tego, byśmy
byli blisko siebie i czuli się jak w domu.
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INFORMACJE O MIEŚCIE
WŁADZE MIASTA
W 2019 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 83 377 osób.
Na świat przyszło 637 jastrzębianek i 674 jastrzębian.
Najpopularniejszym imieniem żeńskim była Julia, a męskim – Filip.
W naszym mieście zawarto 416 małżeństw.
Obecnie funkcję prezydenta sprawuje Anna Hetman:
od 8 grudnia 2014 r. (I kadencja);
od 22 listopada 2018 (II kadencja)
W skład Rady Miasta
kadencji 2018-2023 wchodzi
23 radnych

Komisje Rady Miasta:
Komisja Budżetu i Skarbu
S. Klimczak – Przewodniczący Komisji
B. Lepczyński – Z-ca Przewodniczącego
A. Chojecka
T. Sławik
Ł. Kasza
Komisja Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia
T. Sławik – Przewodniczący Komisji
M. Urgoł – Z-ca Przewodniczącego
G. Mosoń
J. Toborowicz
S. Klimczak

Komisja Edukacji
J. Potępa – Przewodniczący Komisji
J. Toborowicz – Z-ca Przewodniczącego
B. Magiera
W. Marcol
I. Rosińska
Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego i Samorządu
Terytorialnego
T. Markiewicz – Przewodniczący Komisji
U. Sobik – Z-ca Przewodniczącego
J. Potępa
S. Klimczak
A. Matusiak
Komisja Rodziny i Polityki
Społecznej
B. Magiera – Przewodnicząca Komisji
G. Mosoń – Z-ca Przewodniczego
U. Sobik
P. Szereda
J. Toborowicz

Funkcję zastępów prezydenta w 2019 roku sprawowali:
Roman Foksowicz
oraz Robert Cichowicz (od 12 lutego).
Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki
M. Kolb – Przewodniczący Komisji
W. Marcol – Z-ca Przewodniczącego
F. Franek
A. Matusiak
I. Rosińska
Komisja Gospodarki
Komunalnej
S. Woźniak – Przewodniczący Komisji
J. Kubera – Z-ca Przewodniczącego
B. Lepczyński
R. Piechoczek
T. Markiewicz

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
Ł. Kasza – Przewodniczący Komisji
A. Garus-Kopertowska – Z-ca
Przewodniczącego

J. Kubera
B. Lepczyński
M. Urgoł
Komisja Rewizyjna
A. Matusiak – Przewodniczący Komisji
M. Kolb – Z-ca Przewodniczącego
J. Kubera
J. Ogiegło
S. Woźniak

Komisja Gospodarki
Przestrzennej
J. Ogiegło – Przewodniczący Komisji
F. Franek – Z-ca Przewodniczącego
T. Markiewicz
R. Piechoczek
S. Woźniak

6 SOŁECTW,
15 OSIEDLI
W roku 2019 zakończyła się kadencja
przewodniczących organów wykonawczych. W pierwszym półroczu przeprowadzone zostały wybory do Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli. W ich wyniku
wybrano nowych przewodniczących na
osiedlach: Arki Bożka, Barbary, Gwarków, Pionierów, Staszica oraz Złotych
Łanach. Mieszkańcy sołectw postawili na kandydatury urzędujących przez
ostatnie lata sołtysów, przez co nie było
zmian na tych stanowiskach. W październiku zmarł nagle Józef Mucha,
sołtys Moszczenicy, co poskutkowało
przeprowadzeniem wyborów. Sołtysem
została Wanda Pawliczek.
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BUDŻET MIASTA
Dochody:

Wydatki:

513 339 235,38 zł 515 457 878,96 zł
bieżące: 499 853 115,78 zł
majątkowe: 13 486 119,60 zł

bieżące: 448 979 603,22 zł
majątkowe: 66 478 275,74 zł

STRUKTURA WYKONANIA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH W 2019 ROKU:
13%

opłaty

50%

23%

udziały w PIT i CIT

podatki

7%

pozostałe dochody własne

1%

odsetki

0,5%

dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

4,5%

najem, dzierżawa i użytkowanie wieczyste

Osiągnięte dochody własne pochodzą
przede wszystkim z podatków:

POBIERANYCH PRZEZ
URZĘDY SKARBOWE
OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH
OD SPADKÓW
I DAROWIZN
KARTA
PODATKOWA
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3,99 mln zł
209 tys. zł
58 tys. zł

LOKALNYCH
OD NIERUCHOMOŚCI
OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
OD ROLNEGO
I LEŚNEGO

56,3 mln zł
1,02 mln zł
698 tys. zł

WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY
Ochrona środowiska ........................................... 27 106 774,52 zł
Rolnictwo i łowiectwo .............................................. 364 587,96 zł
Leśnictwo ........................................................................... 8 706,04 zł
Górnictwo i kopalnictwo .......................................... 814 573,42 zł
Transport i łączność ........................................... 32 290 481,00 zł
(w tym wydatki na MZK) ..................................... 15 909 132,98 zł
Turystyka ................................................................... 4 799 291,80 zł
Gospodarka Mieszkaniowa .............................. 23 668 881,48 zł
Działalność usługowa .......................................... 2 881 238,52 zł
Nauka ................................................................................ 40 000,00 zł
Administracja publiczna .................................... 30 577 106,77 zł
Urzędy naczelnych org. wł. państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... 455 074,83 zł
Obrona narodowa ...................................................... 107 740, 43 zł
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa ............................. 13 242 122,25 zł

Wymiar sprawiedliwości ......................................... 264 158,98 zł
Obsługa długu publicznego ................................... 702 583, 43 zł
Różne rozliczenia ........................................................ 485 078,00 zł
Oświata i wychowanie ..................................... 173 545 895,02 zł
Ochrona zdrowia .................................................... 3 781 978, 12 zł
Pomoc społeczna ................................................ 22 482 381,75 zł
Mieszkalnictwo .................................................... 23 668 881,48 zł
Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej ........................... 5 334 514,80 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza ................ 10 843 284,92 zł
Rodzina ................................................................. 109 618 452,00 zł
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska ......................................... 44 536 064,12 zł
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego .................................. 17 976 797, 68 zł
Kultura fizyczna ................................................... 19 636 873,73 zł

PERSPEKTYWA BUDŻETU NA KOLEJNE LATA
700 000 000,00
600 000 000,00
500 000 000,00
400 000 000,00
300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
0,00
Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

-100 000 000,00
-200 000 000,00

dochody

wydatki

przychody

rozchody

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

dochody

513 339 235,38

556 209 953,61

538 919 728,00

522 906 809,00

523 570 321,00

521 755 710,00

wydatki

515 457 878,96

631 499 430,61

538 969 025,00

518 061 077,00

518 739 882,00

516 925 725,00

przychody

118 313 232,18

81 427 175,00

6 049 279,00

1 154 268,00

1 169 561,00

1 169 561,00

rozchody

32 064,00

6 137 698,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

Kwota długu
na koniec roku

30 142 150,90

24 000 000,00

18 000 000,00

12 000 000,00

6 000 000,00

0,00

Wynik budżetu

- 2 118 643,58

- 75 289 477,00

- 49 297,00

4 845 732,00

4 830 439,00

4 829 985,00
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ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE
W 2019 roku realizowano w sumie

124 projekty na kwotę ponad 170 mln zł,

na którą składały się środki zewnętrzne w wysokości ponad
107 mln zł oraz środki miasta w kwocie pond 62 mln zł.
W roku 2019 miasto złożyło 11 wniosków na kwotę

55 785 037,05 zł. Do dofinansowania wybrano

9 projektów - wartość dofinansowania 31 920 831,71 zł
- wartość całkowita zadań 49 524 910,36 zł.
1 372 622,50 zł – Profesjonalne pracow-

nie 3 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres projektu
obejmuje doposażenie pracowni do praktycznej
nauki zawodów wraz z remontem wybranych
pomieszczeń pracowni oraz dostosowaniem
trzech placówek oświatowych mieszczących się
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

2 279 948,95 zł – Wsparcie dla szkolnictwa

zawodowego w jastrzębskich szkołach w dwóch
projektach na 379 949,33 zł i 1 899 999,62 zł.

181 015,36 zł – JaKa Synergia. Projekt pole-

ga na zwiększeniu odpowiedzialności miast: Jastrzębie- Zdrój oraz Karwina poprzez stworzenie
wspólnych mechanizmów wykorzystujących potencjał przyrodniczy i kulturowy tych miast.

137 283,50 zł – Bezpieczeństwo bez granic
– projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

3 031 500,00 zł

– Budowa, rozbudowa,
przebudowa ulicy Chlebowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie obejmuje odcinek ul. Chlebowej
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od skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły do
punktu zlokalizowanego 700 m przed skrzyżowaniem z ul. Rozwojową.

50 000,00 zł – Zagospodarowanie terenów

miejskich – budowa siłowni plenerowej, strefy
relaksu oraz placu zabaw przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju.

W roku 2019 Jednostki Organizacyjne
złożyły w sumie 28 wniosków na kwotę
3 396 666,30 zł, w tym kwota dofinansowania to 2 919 004,61 zł, natomiast
środki miasta to 477 662 zł.
Wśród wniosków, które uzyskały dofinansowanie znalazły się m.in.:

15 800 zł – „Regionalnie Kulturalnie” – projekt mający na celu
prezentację twórców i pisarzy związanych ze Śląskiem, będących
jednocześnie osobami docenianymi i nagradzanymi w przestrzeni
ogólnopolskiej.
19 800,00 zł –„Zero Fikcji – spotkania z reportażem” Pro-

jekt zakłada organizację szeregu działań promujących czytelnictwo i najnowsze, najbardziej znaczące zjawiska polskiej literatury
współczesnej, zwłaszcza reportażu.

24 000,00 zł – „Przestrzenie Poezji”Celem projektu jest
zachęcenie czytelników do sięgania po utwory poetyckie, prezentowanie różnych ujęć poezji, promowanie twórczości tłumaczy,
poetów i literaturoznawców.
18 500,00 zł – „Literackie Safari” - Założeniem projektu jest
promowanie literatury skupionej wokół przyrody i świata natury.

1 274 000,00 zł – Akademia Seniora. Celem projektu jest
zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.
478 484,12 zł – Na stażu i w pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

145 089,26 zł – Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwa-

rancją sukcesu uczniów. Projekt zakładający kursy nauczycieli
w czterech krajach UE.

101 232,44 zł – Rewitalizacja zieleni Parku Zdrojowego
w Jastrzębiu-Zdroju.

24 000,00 zł – Prowadzenie prac porządkowych remontowych na grobach wojennych
326 650,00 zł – „Kultura dostępna – modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na
potrzeby mieszkańców górniczego miasta” . Projekt zakłada modernizację sprzętu audio w zasobach Miejskiego Ośrodka Kultury.

41 500,00 zł – Modernizacja pracowni artystycznej m.in.
zakup mebli, pieca do wypalania ceramiki, narzędzi plastycznych
oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania i prezentowania prac.

15 000, 00 zł – „Jak to się robi?” cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.

Środki pozyskane przez miasto Jastrzębie-Zdrój na tzw. działania miękkie z UE:

19 projektów- kwota całkowita realizowanych
projektów wynosiła 6 247 707,54 zł, wartość dofinansowania projektów wynosiła 5 358 356,00 zł.
Środki pozyskane przez miasto Jastrzębie-Zdrój na inwestycje z Unii Europejskiej:

19 projektów - kwota całkowita realizowanych
projektów wynosiła 70 614 838,16zł, wartość dofinansowania projektów wynosiła 52 215 913,55 zł.
Projekty realizowane przez
Miasto z udziałem środków zewnętrznych:

9 projektów - kwota całkowita realizowanych

projektów wynosiła 6 158 272,19 zł, wartość dofinansowania projektów wynosiła 3 011 085,57 zł.

Projekty realizowane przez
Jednostki Organizacyjne Miasta:

49 projektów - kwota całkowita realizowanych
projektów wynosiła 28 557 169,38 zł, wartość dofinansowania projektów wynosiła 19 023 485,51 zł.
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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PROJEKTY
STRATEGICZNE
Co ze strategią rozwoju?
Miasto przeprowadziło
ewaluację Strategii Rozwoju
Miasta do roku 2020.
Jej celem była weryfikacja
realizacji zadań.

Kluczowe projekty
realizowane
przez miasto

Dokument został oceniony dobrze w zakresie
działań będących w gestii samorządu lokalnego. W trakcie warsztatów uczestnicy podkreślali, że dostrzegają zmiany zachodzące
w mieście w przeciągu ostatnich pięciu latach
i oceniają je pozytywnie. Wśród głównych problemów nie występuje już infrastruktura oraz
bezrobocie i słabości lokalnego rynku pracy,
ale podstawowym wyzwaniem staje się starzenie się lokalnej społeczności oraz konieczność poszukiwania alternatywy dla rozwoju
gospodarczego miasta.

Miasto poszukuje dofinansowania dla inwestycji. Projekt został przedstawiony w maju 2019 r. na posiedzeniu Zespołu
Regionalnego dla inicjatywy transformacji regionów górniczych
w województwie śląskim w Urzędzie Marszałkowskim.

Ewaluacja potwierdza wysoką efektywność
podejmowanych działań, co oznacza, że zdefiniowane cele osiągnięto najniższym możliwym
kosztem. Tyczy się to działań, których realizatorem był samorząd lokalny.

Budowa Południowej Obwodnicy Miasta

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza obszarów
miejskich w Jastrzębiu-Zdroju (Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego oraz Jar Południowy)
OWN - miasto zabiegało o pozyskanie na realizację II etapu
środków zewnętrznych. Projekt został przedstawiony w maju
2019 r. na posiedzeniu Zespołu Regionalnego dla inicjatywy
transformacji regionów górniczych w województwie śląskim
w Urzędzie Marszałkowskim. Miasto złożyło również wniosek
o darowiznę do Fundacji JSW w zakresie wsparcia modernizacji
jednej z części etapu II w zakresie remontu budynku wielofunkcyjnego. Projekt nie otrzymał dofinasowania. W listopadzie
2019 r. UM otrzymał z Fundacji JSW darowiznę w wysokości 40
tys. na wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie OWN. W 2019 roku OWN został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
Jar Południowy - ze względu na niezależne od miasta trudności
natury prawnej (prowadzone postępowanie ustalające spadkobierców), inwestycje są obecnie niemożliwe.

Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej
w rejonie ulic Sybiraków i Północnej
W ramach opracowania nowych założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego włączono
w proces konsultacyjny (finansowany ze środków zewnętrznych)
inwestora, mieszkańców i przedstawicieli stowarzyszeń ekologicznych, co docelowo ma doprowadzić do powstania inwestycji dostosowanej do potrzeb wszystkich zainteresowanych
grup. Przyjęty kierunek postępowania ma na celu ograniczenie
ewentualnych napięć społecznych w obszarze i jednocześnie

Przywrócenie kolei do Jastrzębia-Zdroju
Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Górnośląską. Zadanie nie leży w zakresie
kompetencji jastrzębskiego samorządu, jednak zostało zapisane
jako kluczowe z uwagi na fundamentalne znaczenie dla jakości
życia w mieście. W lutym 2019 roku miasto zadeklarowało pismem do Urzędu Marszałkowskiego współudział w finansowaniu studium wykonalności dla odtworzenia połącznia kolejowego
w kwocie 480 tys. zł.
Przygotowano i wysłano pisma do sygnatariuszy listu intencyjnego z czerwca 2018 odnośnie do koordynacji działań związanych
z działaniem 6.2 RPO – dotyczącego dokumentacji przedprojektowej dla odtworzenia listy kolejowej. W lipcu 2019 roku przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu w siedzibie PKP TLK odnośnie
do realizacji połączenia kolejowego.

zapewnienie inwestorowi racjonalnych warunków do rewitalizacji gospodarczej tego obszaru. Inwestor w chwili obecnej jest na
etapie projektowym. Został przedstawiony plan zabudowy Strefy.

Uruchomienie Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu
jako sekwencji komplementarnych projektów w ramach optymalnych partnerstw finansowanych przy
wykorzystaniu środków zewnętrznych w ramach
różnych programów pomocowych.
Przewiduje się wykorzystanie potencjału budynku tzw. Łaźni lub
lokalizacji alternatywnych, atrakcyjnych w sensie funkcjonalnym
i komunikacyjnym. Realizacja projektu Centrum Nauki, Innowacji
i Biznesu Grupy Wyszehradzkiej w okresie obowiązywania strategii została odłożona ze względu na trudności natury finansowej
związane z koniecznością pozyskania zewnętrznych środków na
jego realizację. Jednym z działań w tym obszarze jest wpisanie
inwestycji w Program dla Śląska. W kwestii możliwości wsparcia dofinasowania realizacji Centrum w Jastrzębiu-Zdroju miasto
zwróciło się bezpośrednio do prezesa Rady Ministrów. W obrębie
przedsięwzięcia wśród kluczowych etapów wskazać należy przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu INTERREG V-A RCZ-PL (w lutym 2019 roku Partner po stronie czeskiej poinformował miasto Jastrzębie – Zdrój o rezygnacji
z uczestnictwa w Projekcie). Przekazano założenia projektu również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako
propozycji projektu w ramach inicjatywy transformacji terenów
górniczych (04.2019).

W sierpniu 2019 roku Prezydent Miasta wystosowała pismo do
Prezesa Rady Ministrów RP z prośbą o wsparcie działań Jastrzębia-Zdroju w pracach na rzecz odtworzenia linii kolejowej. 15
października z inicjatywy prezydenta miasta Anny Hetman w jastrzębskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego z Aglomeracją Śląską. W trakcie
rozmów omówiono możliwe warianty przebiegu połączenia oraz
zaprezentowano stanowiska poszczególnych samorządów odnośnie konkretnych tras. Przedstawiciele PKP PLK zaznaczyli, że
przywrócenie pociągów do Jastrzębia-Zdroju jest kwestią priorytetową. Jest ono wpisane do programu rządowego „Kolej+”. Samorządowcy zostali również poinformowani, że połączenie kolejowe
Jastrzębia-Zdroju i innych gmin w ramach integracji z Centralnym
Portem Komunikacyjnym (tzw. „Szprycha nr 7”) to projekt realizowany przez CPK. Bezpośrednio jest on związany z powstaniem
Portu Lotniczego Solidarność, jest niezależny od programu „Kolej+” i będzie realizowany po 2030 roku. Ustalono, że pierwszym,
niezbędnym i podstawowym krokiem związanym z przywróceniem połączenia kolejowego jest przygotowanie i opracowanie
studium wykonalności – dokumentu, który wskaże optymalną
pod względem technicznym, ekonomicznym i przede wszystkim
komunikacyjnym trasę przebiegu tego połączenia. Przewidywany
koszt opracowania dokumentu, według przedstawicieli PKP PLK,
może wynieść nawet do 5 mln zł., stąd przewidywana jest możliwość jego sfinansowania w ramach programu „Kolej+”. Zakładany
montaż finansowy to 85% środki rządowe, a 15% wkład własny
samorządów. Do koordynacji działań i prac samorządów w tym
zakresie, zgodnie z sugestiami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego, zostało wyznaczone miasto Jastrzębie-Zdrój.
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GOSPODARKA
6 552 685,53 zł – taką kwotę miasto Jastrzębie-Zdrój

wydało na rozwój gospodarki (w tym na modernizacje i budowę
dróg przy terenach inwestycyjnych).

4,2% – tyle wynosił poziom bezrobocia w Ja-

strzębiu-Zdroju na koniec 2019 roku. Dla porównania, wskaźnik ten w grudniu 2017 wynosił 5,3%,
a w grudniu 2018 – 4,4%.

12 nowych projektów inwestycyjnych zostało

rozpoczętych w mieście w 2019 roku.

19

firm otrzymało od miasta pomoc w promocji
gospodarczej.

1 342 500 zł przeznaczono na wsparcie dla 75 nowych firm, otwierających się w Jastrzębiu-Zdroju.

20 pozwoleń na budowę i rozbudowę nierucho-

mości wydano jastrzębskim przedsiębiorcom.

3789

– tyle firm funkcjonowało w Jastrzębiu-Zdroju na koniec 2019 roku. W roku wcześniejszym
Centralna Ewidencja Identyfikacji Działalności Gospodarczej zarejestrowała 3731 wpisów.

121

partnerów i uczestników brało udział
w programie „Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy” na
koniec 2019 roku.

709

osób skorzystało z form aktywizacji zawodowej oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
W ten sposób wydano 5 300 800 zł.

530 000 zł

wydano na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla 208
osób pracujących.

320 400 zł

to koszt prac interwencyjnych, których podjęło się 100 osób.

891 400 zł kosztowało doposażenie lub

wyposażenie 47 stanowisk pracy.
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NOWE TERENY
DLA INWESTORÓW

4 663 762, 57 złotych kosztowało stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK
Moszczenica. W ramach tej kwoty zostały oddane do użytku nowe odcinki ulic Moszczenickiej i Towarowej, a także
dokonano oczyszczenia i uporządkowania działek inwestycyjnych. Miasto rozpoczęło również przygotowania do
transformacji terenów górniczych kopalni „Jas-Mos”.

KONFERENCJA Z NAGRODAMI
120 uczestników wzięło udział w III już
Konferencji Gospodarczej, zorganizowanej przez miasto Jastrzębie-Zdrój. Jej
tematem była transformacja terenów
górniczych. W ramach konferencji po raz
pierwszy wręczono nagrody gospodarcze. Podczas spotkania miasto podpi-

sało również list intencyjny ze Śląskim
Związkiem Pracodawców Lewiatan oraz
oficjalnie przystąpiło do memorandum
o współpracy w zakresie ochrony środowiska i transgranicznego współdziałania
gospodarczo-biznesowego, którego inicjatorem jest Izba Gospodarcza w Wodzi-

PIERWSZY LOKAL NA START
Miasto Jastrzębie-Zdrój wspiera
przedsiębiorców również poprzez
programy umożliwiające korzystanie z miejskich nieruchomości na
preferencyjnych zasadach.
W 2019 roku odbyła się pierwsza
edycja konkursu „Lokal na start”,
prowadzonego wraz z Miejskim
Zarządem Nieruchomości. Jego
zwycięzca uzyskał dostęp do lokalu użytkowego za symboliczną
złotówkę za metr.

Dla właścicieli małych firm, niepotrzebujących stałej siedziby przygotowano w Jastrzębiu-Zdroju nowoczesną przestrzeń coworkingową.
W budynku dworca autobusowego
wydzielono pomieszczenia biurowe
oraz sale konferencyjne. Wynająć je
można już od 2 złotych za godzinę.
Działalność centrum „Biznes na okrągło” rozpoczęła się w 2020 roku. Na
jego terenie organizowane są również warsztaty dla przedsiębiorców.

sławiu Śląskim oraz Okresní Hospodářská
Komora Karviná. Przedsiębiorcy, którzy
gościli na konferencji, mogli wziąć udział
w warsztatach między innymi dotyczących aplikowania o środki na działalność
eksportową oferowane przez Polską
Agencję Handlu i Inwestycji.

PROMUJEMY
JASTRZĘBSKIE
BIZNESY!
W 2019 rozpoczęły się prace nad długofalowymi projektami, mającymi wspomóc promocję jastrzębskiego biznesu.
Jednym z nich jest uruchomiona w styczniu 2020 wirtualna mapa jastrzębskich
rzemieślników, która pomaga osobom
prowadzącym tego typu działalność dotarcie do jak najszerszej rzeszy klientów.
Na podobnej zasadzie ma działać profil
na Facebooku „Jasne, że Jastrzębie”, na
którym promowani są jastrzębscy przedsiębiorcy, usługodawcy i rzemieślnicy.

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE 11

MAJĄTEK
MIASTA
Ogólna powierzchnia miasta wynosi 8 533 km2. Nieruchomości
stanowiące własność miasta oraz stanowiące własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta zajmują powierzchnię

1115,5436 ha.

Z tego zasób gminny stanowi powierzchnię

GRUNTY
ORNE
14%

TERENY
ZABUDOWANE,
INNE
9%

1036,4470 ha.
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE 5%
TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 5%
TERENY KOLEJOWE 5%
LASY 4%
ŁĄKI TRWAŁE 4%
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE
NA UŻYTKACH ROLNYCH 3%
TERENY PRZEMYSŁOWE 2%
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE
LUB W TRAKCIE ZABUDOWY 2%
TERENY RÓŻNE 2%
GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH 2%
TERENY MIESZKANIOWE 2%
GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
STOJĄCYMI 1%

DROGI
38%

NIEUŻYTKI 1%
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE ~1%
INNE TERENY KOMUNIKACYJNE ~1%
PASTWISKA TRWAŁE ~1%
SADY ~1%

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na
cele usługowe, sprzedano
nieruchomości przy ulicach:
Zamłynie, Ogrodowej, Podmiejskiej oraz Zdrojowej za
kwotę 1 218 313,90 zł.
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W drodze bezprzetargowej,
na cel poprawy warunków
zagospodarowania
nieruchomości przyległej sprzedano działki przy ulicach Wyzwolenia i 3 Maja za kwotę

22 140,00 zł.

W ramach gospodarowania
nieruchomościami
Miasto
udostępnia swój zasób innym podmiotom w oparciu
o umowy dzierżawy, najmu
oraz użyczania osobom fizycznym i prawnym. Ta sytuacja dotyczy 335,695 ha
powierzchni.

INWESTYCJE
Modernizacja SP nr 1
wraz z budową PP nr 7

12 267 260,11 zł
dofinansowanie 897.257,06 zł
koszt

Modernizacja SP nr 17

17.835.790,01 zł
dofinansowanie 1.942.428,45 zł
koszt

Modernizacja SP nr 18

9.444.201,035 zł
dofinansowanie 4.187.746,54 zł
koszt
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INWESTYCJE
Rewitalizacja Łazienki III
w Parku Zdrojowym

10.027.465,31 zł
dofinansow. 6.594.476,22 zł
koszt

Środowiskowy Dom
Samopomocy

3.490.588,70 zł
dofinansow. 404.882,64 zł
koszt

Rewitalizacja części
Parku Zdrojowego

koszt

14.037.887,90 zł
14
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Rowerem
po Żelaznym Szlaku

19.596.895,78 zł
dofinansow. 8.410.041,81 zł
koszt

Modernizacja PP 11

koszt

4.055.423,60 zł
Budowa stref
sportowo-rekreacyjnych

koszt

519.997,32 zł
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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INWESTYCJE
DROGOWE
19 900 230,94 zł wydaliśmy na utrzymanie

i rozbudowę dróg w 2019 roku. To o ponad 4 miliony złotych
więcej, niż w roku wcześniejszym.

381 kilometrów

dróg łącznie
przebiega przez miasto Jastrzębie-Zdrój, z czego:

206,45 [54,18%] - drogi gminne
93,58 [24,30%] - drogi wewnętrzne
61,56 [16,18%] - drogi powiatowe
19,02 [5%] - drogi wojewódzkie

22 739,44 metrów dróg przebudowano w 2019 roku

NAJWAŻNIEJSZE
INWESTYCJE DROGOWE:

Budowa ulicy Chlebowej

5 804 786,22 zł
(w tym 2 902 393,00 zł dofinansowania)

Przebudowa ulicy Wyzwolenia
2 655 908,01 zł

Przebudowa ulicy Zdziebły

(rozbiórka wiaduktu z budową przepustu)
2 373 736,36 zł

Przebudowa ulicy Grodzkiej

778 890,49 zł

Chodnik i azyl dla pieszych
na ulicy Grodzkiej
57 189,30 zł

Budowa minironda wraz z zatoką
autobusową i parkingiem przy
ul. Boża Góra Prawa

780 741,36 zł (z czego 137 781,59 zł z budżetu
spółdzielni mieszkaniowej)
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DROGI DO
INWESTYCJI

3 mln zł - tyle kosztowało wybu-

dowanie dróg, prowadzących do terenów inwestycyjnych. Prace na ulicy Moszczenickiej
i Towarowej objęły m. in. wykonanie podbudowy, nawierzchni i utwardzenie poboczy,
a także ułożenie przepustów, umocnienie
skarp płytami ażurowymi w rejonie ronda
oraz ustawienie słupów oświetleniowych.

PRZEBUDOWUJEMY
CHLEBOWĄ

Ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych kosztować będzie rozpoczęta w 2019 roku przebudowa ulicy Chlebowej. W zakres robót wchodzi przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej
oraz gazowej oraz całkowita wymiana nawierzchni.
Przebudowa zakończy się w 2020 roku. Co ważne, miasto pozyskało na tę inwestycję prawie 3 miliony złotych
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

5 668 326,56 złotych miasto przeznaczyło na

bieżące remonty dróg i chodników 2019 roku. Za te pieniądze
wyremontowano 2 423,3 metrów dróg i 1993 metry chodników.
DROGI:

• ul. Rajska – 216 868,00 zł
• ul. Stawowa – 49 273,76 zł
• ul. Pszenna – 90 277,61 zł
• ul. Wyszyńskiego – 8 927,60 zł
• ul. Tęczowa – 14 545,05 zł
• odnoga ul. Skrzyszowskiej
– 130 270,15 zł
• ul. Zdziebły (odnoga do nr 24)
– 101 635,28 zł
• odnoga A. Krajowej do pomnika
z częścią ul. Kościelnej – 385 456,59 zł
• ul. Grzybowa – 1 167 643,80 zł
• ul. Czyża – 129 090,23 zł
• ul. Twardowskiego – 42 198,57

CHODNIKI:

Prawie pół miliona złotych
wydaliśmy na budowę energooszczędnego oświetlenia
ulicznego w lokalizacjach:

• ul. Warszawska – 239 994,02 zł
• deptak pomiędzy ul. Kusocińskiego
i Marusarzówny – 30 107,68 zł
• ul. Harcerska – 67 145,91 zł
• ul. Katowicka – 66 451,02 zł
• ul. Szkolna – 75 001,59 zł
• ul. Bogoczowiec od nr 4M do 9A
– 49 125,93 zł
• ul. Marusarzówny do al. Jana Pawła II
– 19 680,00 zł
• ul. Gajowa – 132 031,42 zł
• ul. Fredry – 31 351,64 zł
• ul. Zdrojowa – 72 592,95 zł
• al. Jana Pawła II – 162 225,72 zł
• ul. Powstańców Śl. – 15 030,99 zł
• ul. Cieszyńska – 33 284,25 zł

• ul. Pochyła i ul. Wspólna
175 326,54 zł
• odnoga ul. Fredry
23 617,50 zł
• os. Zofiówka
48 961,38 zł
• ul. Różana
28 337,69 zł
• droga boczna ul. Graniczna
16 655,76 zł
• ul. Pochwacie
85 705,55 zł
• ul. Budowlana
90 806,15 zł

NOWOCZESNE
DROGI ZAMIAST
STARYCH
WIADUKTÓW
Ponad 5 milionów złotych kosztowała łącznie przebudowa ulic Zdziebły
i Wyzwolenia.

BŁYSKAWICZNY
REMONT GRODZKIEJ
Choć wydawać się może, że Grodzka to
jedynie krótki odcinek ulicy, zakres prac,
które trzeba było na nim wykonać, był
imponujący. Całą drogę należało wykorytować i wymienić jej podbudowę. Dopiero później położyć można było asfalt.
Miasto zadbało również o bezpieczeństwo pieszych: nową podbudowę i nawierzchnię wykonano także na chod-

niku, a w rejonie skrzyżowania z ulicą
Pszczyńską powstało poszerzenie wraz
z azylem dla pieszych.
Koszt przebudowy ulicy Grodzkiej wyniósł 778 890,49 zł. Remont udało się
zakończyć przed czasem przewidzianym w umowie.

Na ulicy Wyzwolenia rozebrany został stary wiadukt, wybudowany –
jak większość dawnej infrastruktury
drogowej – jeszcze w latach 70-tych.
Wyrwa po demontażu została zasypana, a w tym miejscu pojawił się specjalny, oświetlany LED-ami betonowy
przepust, dzięki któremu z trasy mogą
korzystać rowerzyści, jadący Żelaznym
Szlakiem Rowerowym. Zniwelowano
również delikatne nachylenie drogi na
ulicy Wyzwolenia. Koszt tej inwestycji
to 2 655 908,01 zł.
Podobne prace należało wykonać
również na ulicy Zdziebły: rozebrano wiadukt nad nieczynną linią kolejową, wykonano nasyp budowlany
oraz oświetlony przepust drogowy dla
ścieżki rowerowej. Nowo powstały odcinek ulicy Zdziebły został pokryty nawierzchnią asfaltową. Łączny koszt prac
na tej ulicy to 2 373 736,36 zł.
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KOMUNIKACJA
I TRANSPORT
32 290 481,38 zł – 32 290 481,38 zł to kwota, jaką
przeznaczyliśmy na transport i łączność w poprzednim roku.

Jastrzębie-Zdrój posiada

3 dworce:

• Arki Bożka
• Dworzec Zdrój
• Dworzec Główny.

185

Na terenie miasta znajduje się
przystanków. 74 z nich posiadają elektroniczne tablice
informacji pasażerskiej.

2 544 281 to liczba kilometrów, jaką pokonały autobusy komunikacji miejskiej na wszystkich liniach na terenie miasta

15 909 132,98 zł – taką sumę

miasto przeznaczyło na realizację komunikacji na
terenie Jastrzębia-Zdroju

6 389 to liczba wydanych „Kart Jastrzębiani-

na” uprawniających dzieci, młodzież i studentów do
korzystania z darmowych przejazdów

1 1696 35 – tyle w poprzednim roku

sprzedano i skasowano biletów, uprawniających
pasażerów do przejazdu komunikacją miejską

Jastrzębie-Zdrój posiada 17 linii autobusów miejskich oraz 16 linii autobusów ponadlokalnych.

23 – tyle najwięcej kursów odbywało się linią

miejską, w dniu roboczym na trasie Dworzec Arki
Bożka – KWK Jas-Mos

25

– tyle najwięcej kursów odbywało się linią
ponadlokalną, w dniu roboczym na trasie Dworzec
Arki Bożka – Rybnik Śródmieście 3 Maja
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NOWE OZNACZENIA
– MNIEJ PROBLEMÓW
Od września nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów oraz oznaczeń linii. Aby ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji pojawił się nie tylko jej numer,
ale także prostokąt w odpowiednim kolorze. Miasto
podzielono na sześć stref przepływu pasażerów. Strefa „C” oznaczona kolorem białym to kursy wykonywane głównie w dzielnicach centralnych miasta. Niebieska
Strefa „S” to kursy w kierunku Szerokiej, Boryni i Żor,
natomiast żółta Strefa „B” to autobusy wyjeżdżające
z miasta w kierunku Bzia i Pawłowic. Zielona Strefa „M”
– kierunek Moszczenica i Szotkowice, a pomarańczowa
Strefa „R” to kierunek Ruptawa i Zebrzydowice. Kolor
czerwony został przyporządkowany Strefie „W”, a więc
przejazdom w kierunku Wodzisławia i Rybnika.
Usunięto linię ekspresową E-3 z Jastrzębia przez Wodzisław do Rybnika, a także linię 131 na tej samej trasie.
W ich miejsce pojawiła się linia W10. Zmiana spowodowała znacznie tańsze przejazdy do Wodzisławia i Rybnika. Mimo, iż bilet na linii ekspresowej kosztował prawie dwa razy więcej, czas przejazdu różnił się zaledwie
o 6 minut (62 minuty na linii 131 i 56 minut na linii E-3).
Zdecydowano o wprowadzeniu jednej linii utrzymując
niższą stawkę za przejazd.

PONAD 32 600 OSÓB
SKORZYSTAŁO Z JASTRZĘBSKICH
ROWERÓW MIEJSKICH
10 852 godziny spędzili mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju na
miejskich rowerach, funkcjonujących w systemie JASkółka. Łącznie jastrzębianie wypożyczyli je 32 628 razy. System rowerów
miejskich obejmował 23 stacje, na których wypożyczyć można
było 76 rowerów. Obsługa rowerów miejskich kosztowała miasto
155 012,69 złotych.

W 2019 roku dzięki akcji
prowadzonej przez Straż
Miejską jastrzębianie oznakowali syntetycznym DNA
101 pojazdów.
Pomoże to odnaleźć zagubiony lub ukradziony rower.

fot. MZK

6 389 to liczba wydanych „Kart Jastrzębianina” uprawniających

dzieci, młodzież i studentów do korzystania z darmowych przejazdów
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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MIESZKANIA
23 668 881,48 zł przeznaczyliśmy na gospodarkę
mieszkaniową w 2019 roku.

W 87 wspólnotach mieszkaniowych zarząd sprawuje Miasto Jastrzębie-

-Zdrój (w 68 spółdzielniach udziały miasta przekraczają 50%, w 19 jest to mniej niż 50% udziałów).

100 150 złotych miasto wydało na in-

westycje w budynkach mieszkalnych (między innymi przekształcenie lokali użytkowych na ul. Szarych
Szeregów na mieszkania dla osób niepełnosprawnych, adaptacja lokali użytkowych na ul. Tysiąclecia
czy przebudowa ul. Gagarina).

1 820 446,43 zł

Jastrzębie-Zdrój przeznaczyło na inwestycje w budynkach użytkowych
(m.in. zwiększenie efektywności energetycznej budynków i zagospodarowanie terenów przy ul. Komuny Paryskiej).

45 550 zł

wynosiła kwota zaległości do odpracowania zgodnie z podpisanymi porozumieniami
z Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (dla
porównania w 2018 roku było to 240 831 zł). Przystąpiło do niego 5 osób. Z porozumienia wywiązała
się 1 osoba, która odpracowała zaległość w kwocie
2 000 zł. 1 osoba w dniu 31.12.2019 wciąż odpracowywała zaległości (8 000 zł). W 2019 roku zaległości odpracowała również osoba, która porozumienie
podpisała w 2016 roku (7 550 zł). Łącznie w 2019
roku odpracowano 22 100 zł.

365 wniosków

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego złożono w 2019. Miasto
Jastrzębie-Zdrój pozytywnie rozpatrzyło 28 z nich.

2 010 980,99 zł

przeznaczono na
wypłatę dodatku mieszkaniowego. Jest to forma
wsparcia mieszkańców miasta, znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze te wpłacane są bezpośrednio na konto zarządcy lokalu.
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LOKALE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH MIASTA

1591 lokali mieszkalnych i 8 pomieszczeń tym-

czasowych znajduje się w miejskich zasobach. Składają się nań 104 budynki.
3%

28%

BUDYNKI
SOCJALNE

69%

BUDYNKI, KTÓRYCH
MIASTO JEST
WSPÓŁWŁAŚCICIELEM

BUDYNKI KOMUNALNE
MIESZKALNE

27 NOWYCH MIESZKAŃ
W 13 MIESIĘCY!
Po raz pierwszy od 12 lat w ręce jastrzębian trafiły klucze do całkiem nowych
mieszkań. Lokale wybudowane przez należące do miasta Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” przy ulicy
Witczaka powstały w niezwykle szybkim
tempie. Mieszkania mają powierzchnię
od 50 do 80 m2, w tym dziewięć lokali jest dwupoziomowych. Do dyspozycji
mieszkańców pozostaje garaż podziemny oraz zewnętrzne miejsca parkingowe.
Ogromną zaletą tej inwestycji jest również lokalizacja – w zabytkowej dzielnicy
Zdrój, naprzeciwko Parku Zdrojowego.
Łączna powierzchnia mieszkań wynosi
1 816,87 m2, a cała inwestycja kosztowała 9 939 581 złotych. W kwocie inwestycji mieści się również wykonanie dróg
dojazdowych, placu i oświetlenie terenu.
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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POLITYKA
SOCJALNA
133 217 328,20 zł – tyle w sumie miasto

przeznaczyło na wydatki związane z polityką socjalną, w tym:
22 482 381,75 zł - środki przeznaczone na pomoc społeczną,
3 781 978,12 zł - środki przeznaczone na ochronę zdrowia,
101 618 453,53 zł - środki przeznaczone na wsparcie rodzin,
5 334 514,80 zł - środki przeznaczone na politykę społeczną.

DLA RODZINY

2095 szt. – tyle właśnie wydano w bieżącym
roku kart „rodzina 3+”.

1 134 rodzin

(łącznie 2000 osób) zostało
objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracą socjalną objęto 773 rodziny, w których
pracowano z 1658 osobami.

212 500,00 zł

miasto przekazało w 2019
roku na dotację dla żłobków prywatnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej

– w punkcie na stałe zatrudnionych jest 3 psychologów i 1 pracownik socjalny. W 2019 r. pracownicy PIK udzielili 780 konsultacji psychologicznych,
w tym 66 w terenie, z których skorzystało 417
osób, w tym: 285 kobiet, 100 mężczyzn oraz 32
dzieci. W ramach działań punktu udzielono również 46 konsultacji prawnych z zatrudnionym
w PIK-u prawnikiem.

DLA SENIORÓW

75 osób włączono do projektu „SOS dla

Seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” - Głównym celem tej inicjatywy jest
stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia
dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni
samodzielnych. Każdy uczestnik objęty programem
otrzymuje możliwość skorzystania z szerokiej gamy
usług doraźnych wpływających na poprawę sytuacji
życiowej. Miasto udostępniło lokal przy ul. Mazowieckiej na potrzeby Klubu Seniora, gdzie 5 dni w tygodniu od 9 do 13 odbywają się zajęcia.

1025 Kart Seniora dają-

cych prawo do bezpłatnych ulg i zniżek wydano
w 2019 roku. Równocześnie z kartami wydawane
są tzw. koperty życia - zawierające najważniejsze
informacje m.in. o stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach oraz alergiach.

PRZESTRZENIE BEZ BARIER

W 2019 roku w Urzędzie Miasta
w holu wejściowym zamontowany został terminal informacyjny.
Terminal pokryty jest poddrukiem
z łatwo wyczuwalnymi elementami
wypukłymi oraz czytelnym, kontra-
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stowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów czarno drukowych i pinów brajlowskich.
Dzięki niemu osoby niewidome,
słabowidzące lub mające problemy
ze słuchem uzyskają informację

o przestrzeni, w której się znajdują.
Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu wraz
z systemem nagłaśniającym odczytującym komunikaty.

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY

60 osób dotkniętych w różnym stopniu niepełnosprawnością będzie mogło korzystać z udogodnień i wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka ta została utworzona na bazie istniejącego Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci
niepełnosprawnych. Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest poprawa społecznego
funkcjonowania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy, Miasto Jastrzębie-Zdrój pozyskało dotację w wysokości 661 455,00 zł. Na zakup wyposażenia w/w pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę: 404 882,64 zł. Miasto Jastrzębie-Zdrój uzyskało również
środki finansowe z budżetu Państwa na bieżącą działalność
placówki w kwocie: 1 752,50 zł miesięcznie na każdego uczestnika oraz kwotę 2 278,00 zł w przypadku uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną oraz spektrum autyzmu.

W ZDROWYM CIELE
ZDROWY DUCH

97 784,96 zł – przeznaczyło miasto na

wsparcie placówek wspierających uzależnionych
od alkoholu. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście działają: Klub Absytnetnów ARKA (kwota
miejskiej dotacji 52 155,00 zł) oraz Jastrzębski Klub
Trzeźwości KARLIK (kwota dotacji 45 629,96zł).

70 tys. zł

przeznaczono na Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii, mający na celu ułatwić wyjście z nałogu najbardziej potrzebującym.

3 781 978,12 zł – to kwota, jaką miasto
poniosło na ochronę zdrowia w 2019r.

7 429,50 zł – środki z przeznaczeniem na

użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
w celu zakupu sprzętu medycznego – lasera biostymulacyjnego

416 599,00 zł

PROJEKTY FINANSOWANE
Z UNII EUROPEJSKIEJ

682 829,20 zł - z czego 573 200,51 zł pochodziło ze
środków europejskich, natomiast 109 628,69 zł wydzieliło miasto z budżetu na projekt „ O krok od przodu”, którego realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Klubu Integracji
Społecznej – dzięki tej inicjatywie odbyły się m.in.: zajęcia indywidualne z psychologiem, konsultacje z doradcą zawodowym,
warsztaty przedsiębiorczości, kurs obsługi komputera. Liczba
osób objętych działaniami projektu wyniosła 102 osoby.

– to środki jakie miasto
przekazało w 2019 na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2. Kwota ta pozwoliła na
zakup następujących urządzeń medycznych: ultrasonografu – 399 600,00 zł oraz kardiotokografu –
16 999,00 zł

POMOCNA DŁOŃ

45

- tyle właśnie placówek obejmuje wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata
2019-2023, w tym 22 szkoły, 22 przedszkola oraz
punkt wydawania posiłków przy ul. Rybnickiej 6E
w Jastrzębiu-Zdroju.

744 osoby

mogły liczyć na wsparcie miasta
w postaci zasiłku na zakupy celowe.

1000 mieszkańców

mogło liczyć na
wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach programu udzielana
jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków.
Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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OŚWIATA
184 389 179,94 zł miasto przeznaczyło

w 2019 roku na oświatę.

Na 1 662,57 etatach pracowali na-

uczyciele zatrudnieni w jastrzębskich szkołach (68%
nauczyciele dyplomowani, 13% nauczyciele mianowani, 11% nauczyciele kontraktowi, 8% stażyści)

23 jastrzębskich nauczycieli w minionym roku

uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
W jastrzębskich szkołach uczy się

14 349 uczniów:
2 727 dzieci w 23 przedszkolach

6 194 dzieci w 16 szkołach podstawowych
4 996 uczniów w zespołach szkół

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Liczba dzieci objętych kształceniem specjalnym:
• w przedszkolach: 90

• w szkołach publicznych: 548
• w placówkach, dla których miasto nie jest
organem założycielskim: 90

1956

dzieci skorzystało w 2019 z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

641 695,18 zł

– za taką kwotę zakupiono podręczniki dla jastrzębskich dzieci

53 200 zł

(w tym 13 300 z budżetu miasta) otrzymały łącznie 4 jastrzębskie szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”, umożliwiającego
zakup sprzętu multimedialnego.

Za 78 480 zł

zakupiono książki do
szkolnych bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

468 743,30 zł

pozyskało miasto z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
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MŁODZI ZDOLNI JASTRZĘBIANIE

25 000,00 zł przeznaczyło miasto

Jastrzębie-Zdrój na realizację Programu Stypendialnego. Objęto nim 41 najzdolniejszych uczniów
z naszego miasta. O stypendium za osiągnięcia
naukowe mogły ubiegać się osoby, które uzyska-

ły tytuł laureata w konkursie przedmiotowym lub
olimpiadzie przedmiotowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jastrzębskie szkoły mogą ponadto pochwalić się 8 stypendystami Prezesa
Rady Ministrów i 6 stypendystami Ministra Edukacji Narodowej.

BUDŻETY
PARTYCYPACYJNE
SZKÓŁ

28 000 złotych otrzymała każda z 8 szkół

średnich, która zgłosiła się do realizacji uczniowskich projektów w ramach „Festiwalu BOB-ów”. Za najlepszy został
uznany projekt przygotowany przez Zespół Szkół nr 6. Został on nagrodzony dodatkowymi 3 tysiącami złotych.

DZIECI NA
UNIWERSYTET!

5 października 2019 odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie
Dziecięcym WSH. Zajęcia
odbywają się raz w miesiącu w Zespole Szkół nr
6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w wieku od 6.
do 12. roku życia.

Jastrząb | RAPORT O MIEŚCIE
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
30% powierzchni miasta to tereny zielone.
6,8% powierzchni miasta stanowią lasy.
2054 spraw dotyczących ochrony

środowiska załatwiono w Urzędzie Miasta.
Najczęściej dotyczyły one:
- dotacji na kotły: 862
- zaświadczeń o działkach: 390
- wycinki i nasadzeń: 545

30 ton

odpadów azbestowych usunięto
w 2019 roku z jastrzębskich domów.

„poniżej dobrego”

oceniaJako
ny jest stan wód w Szotkówce (ocena dotyczy stanu
fizykochemicznego i chemicznego wody).

60 a 90

dni w roku w Jastrzębiu-ZdroMiędzy
ju występuje dobowe przekroczenie dopuszczalnego
poziomu pyłu PM10 w powietrzu. Jest to uśredniony
wynik dla żorskiej i rybnickiej stacji pomiarowej.

DOTACJE DLA
MIESZKAŃCÓW

3 188 986,12 zł – to kwota dofinanso-

wania, jakie mieszkańcy miasta otrzymali łącznie na
wymianę wszystkich urządzeń grzewczych. Prawie
połowa tych pieniędzy (1 591 132,30 zł) wydana
została na urządzenia wykorzystujące odnawialne
źródła energii. Z dofinansowań skorzystały łącznie
564 osoby.

145 704,03 zł

– to łączna wysokość dotacji, jakie jastrzębianie otrzymali na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych. Pieniądze te pozwolą
lepiej chronić nasze rzeki i wody gruntowe. Z dotacji
skorzystało 126 osób.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW NARAŻONYCH NA HAŁAS DROGOWY WEDŁUG PRZEDZIAŁÓW PRZEKROCZEŃ USTALONYCH
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA

Liczba ludności narażona na hałas:
>75 dB
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Liczba ludności narażona na hałas
od godz. 22.00 do godz. 6.00:
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STAN POWIETRZA
SPRAWDZISZ
NA MAPACH
Od czerwca do września 2019 prowadzona była inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach położonych
w naszym mieście. Dzięki niej udało się
stworzyć interaktywną mapę, pokazującą, które punkty są źródłem największych zanieczyszczeń.
Z pomocą Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza można natomiast na bieżąco śledzić poziomy zanieczyszczeń w mieście.

000

Promujemy EKOlogiczne myślenie!

W ramach uwrażliwiania Jastrzębian na problemy środowiska
prowadzone były szeroko zakrojone kampanie promujące ekologię.
10 ton plastiku pojawiło się w centrum miasta Ja- „Bądź lepszy. Nie używaj plastiku” –
strzębie-Zdrój by uzmysłowić mieszkańcom, ile codziennie wytwarzają plastikowych odpadów. Kampania odbiła się szerokim
echem w mediach, także tych ogólnopolskich. Miasto Jastrzębie-Zdrój pokazane zostało jako to, które skutecznie walczy o ekopostawę wśród mieszkańców.

4 filmy w technice „whiteboard animation” wyprodukowało

miasto, by pokazać mieszkańcom najistotniejsze problemy związane z ekologią. Pokazują one kolejno, w jaki sposób walczyć ze
smogiem, jak ograniczyć produkcję plastikowych odpadów oraz
jak segregować śmieci. Czwarty z filmów gromadzi ciekawostki
związane z ekologią.

pod tym hasłem prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna na miejskich przystankach. Wszystkie przystanki w mieście zostały wyklejone grafikami zawierającymi cenne informacje
na temat tego, jak każdy z mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, poprzez proste czynności, może przyczynić się do równowagi ekologicznej na ziemi.

Prawie 1 000 toreb ekologicznych
z hasłem „Bądź lepszy. Nie używaj plastiku” trafiło do rąk mieszkańców naszego miasta. Akcja „Zamień foliówkę na ekoreklamówkę” prowadzona była w Jastrzębiu-Zdroju w 2019 roku trzykrotnie. Kampania prowadzona będzie także w 2020 roku.

DBAMY O MIEJSKĄ ZIELEŃ
9 408 nowych drzew i krzewów pojawiło się w 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju. 6 007 z nich posadzono
w ramach akcji edukacyjnych prowadzonych wśród dzieci, uczęszczających do naszych szkół. 1808 – w ramach nasadzeń zastępczych.

STRAŻ MIEJSKA
BRONI PRZYRODY

Ponad 20 tysięcy roślin ozdobnych,
w tym kwiatów, w 2019 roku ubarwiło miejskie kwietniki i skwery.

577 kontroli palenisk, pieców
i kotłów wykonała w 2019 rok
Straż Miejska. To ponad 50% więcej niż w roku 2018. Ogromna
większość z nich przeprowadzona została w gospodarstwach
indywidualnych. Trzykrotnie kontrolowano jastrzębskich przedsiębiorców.

W 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju
stworzono pierwszą łąkę kwietną.
Ma ona powierzchnię 630 m2, a koszt
jej założenia to 27 000 złotych

W 16 przypadkach stwierdzono spalanie zabronionych odpadów, 14 z nich zakończyło
się mandatem.

70 sztuk budek lęgowych, 20 sztuk
domków dla owadów i 40 sztuk
karmników zostało zainstalowane
w naszym mieście dzięki akcji prowadzonej we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Zakupiono też
karmę dla ptaków żyjących dziko.

24 razy kontrole Straży Miejskiej
wykryły nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami w jastrzębskich nieruchomościach.
10 mieszkańców miasta ukarano mandatami. Łącznie przeprowadzono 59 takich kontroli.
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GOSPODARKA
KOMUNALNA
14 598 428,52 zł miasto wydało na
system gospodarowania odpadami.
Odebrano i zabrano 33 178,59 ton odpadów.
87,1% z nich odebrano bezpośrednio
z nieruchomości.
12,89% zebrano w PSZOK i GPZON.
3,143 tony ważyły przeterminowane leki
zebrane w aptekach.
46 dzikich wysypisk zlikwidowano
na terenie miasta. Wywieziono z nich
łącznie 102,94 tony śmieci.
1907 osób (dane z 30.12.2020 r.) pobrało
aplikację EcoHarmonogram, która zawiera
dostęp do aktualnego harmonogramu
wywozu odpadów oraz do pomocy
technicznej, powiadomień, informacji
o prawidłowym sortowaniu śmieci,
terminach płatności za odpady.
Koszt aplikacji to 5 436,16 zł.
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4 513 741,17 zł kosztowało
utrzymanie
terenów
zielonych.
Utrzymaniem objęto powierzchnię
2 450 672 m2. Usunięto 433 pnie,
a pielęgnacji poddano 300 drzew.
5 880 994,00 zł kosztowało
utrzymanie letnie i zimowe miasta.
Obejmowało ono powierzchnię 2 412
458 m2, 1440 koszy ulicznych oraz
773 ławki.
Zakupiono 26 sztuk donic miejskich
– z tego 17 sztuk z ekranami
pokrytymi bluszczem zimozielonym,
które ustawiono na przystankach
autobusowych wzdłuż al. Jana Pawła
II i al. Józefa Piłsudskiego, za łączną
kwotę 26 000 zł.

303 278,43 zł przeznaczono na

utrzymanie schroniska dla bezdomnych
zwierząt oraz wyłapywanie bezpańskich
psów. Dodatkowo, w schronisku
wykonano prace inwestycyjne za kwotę
84 982,20 zł (zamontowano ścianki
działowe w budynku z boksami oraz
zamontowano stolarkę drzwiową,
co pozwoliło na izolację boksów dla
zwierząt od warunków atmosferycznych)
oraz remontowe za kwotę 60 580,00
zł (m.in. dokonano wymiany poszycia
dachowego z blachy trapezowej oraz
wzmocniono konstrukcję dachu na
budynku z boksami i pomieszczeniami
magazynowymi).

kontynuację wykonania ogrodzenia gabionowego
z zielonymi ekranami od strony ul. Podhalańskiej.
8 364 zł kosztowało mycie poszycia dachowego
oraz czyszczenie rynien wiaty targowej, a 7 134 zł
wymiana rozdzielnicy głównej prądu elektrycznego.

214 700,13 zł to koszt doposażenia gminnych placów
zabaw. Na ich bieżące utrzymanie wydatkowano
169 944,46 zł.
1 499,42 ton piasku wymieniono w piaskownicach
(trzykrotnie) i placach zabaw (jednokrotnie). Koszt
piasku to 45 922,73 zł. W celu usprawnienia prac
zakupiono ładowarkę Bobcat S100 za kwotę 147
600,00 zł.

Jastrzębski Zakład Komunalny zajmuje się bieżącym
utrzymaniem
podświetlanych
nazw
osiedli
zamontowanych na blokach. W 2019 r. zanotowano
56 interwencji w celu usunięcia usterek. Łączny
koszt zadania, wraz z należnościami za energię
elektryczną, wyniósł 13 968,14 zł. Dodatkowo,
wydatkowano 115 687,40 zł na wykonanie w oparciu
o projekt budowlano-wykonawczy napisu z nazwą
osiedla „Osiedle Morcinka” przy ul. Katowickiej 1-3
w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na konieczność robót
dodatkowych realizacja zadania zostanie zakończona
w 2020 r. ze środków na wydatki niewygasające roku
2019 w wysokości 18 096,56 zł.

184 922,00 zł to koszt zakupu ciągnika rolniczego
Kubota M4072, a 19 899,00 zł wydatkowano na
rębak tarczowy do drewna.
Dokonano zakupu młota wyburzeniowego JCB
HM 033T jako osprzętu do koparki JCB CX4,
którą dysponuje Jastrzębski Zakład Komunalny.
Młot będzie wykorzystywany przy pracach
rozbiórkowych prowadzonych przez JZK. Jego koszt
to 24 477 zł brutto.
527 268,09 zł kosztowało utrzymanie cmentarzy.
Dodatkowo, zadania remontowe pochłonęły kwotę
112 643,95 zł, a inwestycyjne – związane z rozbudową
cmentarza – 85 831,14 zł. Miasto pozyskało dotację
w wysokości 24 000 zł z budżetu wojewody śląskiego
na utrzymanie grobów wojennych.
Wydatki poniesione na targowisko przy ul. Arki
Bożka to 118 846, 88 zł. Zadanie obejmowało

Jastrzębski Zakład Komunalny wykonał rozbiórkę
budynku po byłej filii nr 14 biblioteki zlokalizowanej
przy ul. Brzechwy 7A w Jastrzębiu-Zdroju. Łączny
koszt rozbiórki wyniósł 37 000 zł brutto.
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BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo mieszkańców, a także uświadamianie społeczeństwa
w tym zakresie to ważniejsze z realizowanych zadań. W 2019 roku na
ten cel przeznaczyliśmy

13 242 122,25 zł.
BEZPIECZEŃSTWO
SMS-EM
PRZEDE WSZYSTKIM
O ZAGROŻENIU

Miasto prowadziło inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach. W Jastrzębiu-Zdroju
zainstalowano dwie dodatkowe tablice ostrzegawcze
informujące kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej
prędkości. Zamontowano je przy ulicach Ranoszka i Cieszyńskiej. Ich koszt wyniósł 34 200,00 zł.
Zakupiono materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży
w ramach organizowanych przez Straż Miejską prelekcji
i pogadanek. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła

6399,22 zł.
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System ostrzegania i powiadamiania ludności
o niebezpieczeństwie za pomocą telefonicznych
wiadomości SMS funkcjonuje w Jastrzębiu-Zdroju
od kilku lat. Dzięki temu mieszkańcy są informowani
o możliwym zagrożeniu lub przewidywanych stanach kryzysowych. W poprzednim roku na tę formę
wspierania bezpieczeństwa wydano 9 594,87 zł.

ZAKUP
SPRZĘTÓW
RATOWNICZYCH
Nasze miasto w ramach prowadzonej polityki bezpieczeństwa
regularnie doposaża jednostki
miejskie w potrzebny sprzęt
ratowniczy. W ten sposób miasto wzbogaciło się o elektroniczną syrenę alarmową (jej
koszt wyniósł 20 000,00
zł) oraz sprzęt przeciwpowodziowy – co kosztowało

3 022,85 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej OSP przeznaczono 217
466,00 zł, zaś dotacje do
zakupu średniego wozu gaśniczego wyniosły 490 000,00
zł. Konserwacja i utrzymanie
systemów alarmowania i łączności to koszt 9 376, 85 zł.

O BEZPIECZEŃSTWIE DLA MŁODYCH
Straż Miejska w naszym mieście wspólnie ze szkołami organizowała liczne konkursy oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży.
W ubiegłym roku odbyły się między innymi: prelekcje dotyczące bezpiecznej
drogi do szkoły i bezpieczeństwa w internecie, turniej wiedzy, konkurs plastyczny oraz wielobój sprawnościowy.

STRAŻ MIEJSKA
INTERWENIOWAŁA

W poprzednim roku Straż Miejska podjęła 1406
interwencji – to o 46 tego typu działań mniej niż
w 2018 roku. Strażnicy nałożyli łącznie 583 mandaty karne na łączną kwotę 76 300 zł. Udzielili
770 pouczeń, a 43 wnioski skierowano do sądu
– o 47 mniej niż w 2018 roku.
Pracownicy Straży Miejskiej przyjęli 1559 zgłoszeń dotyczących zakłócania porządku publicznego i spokoju. Inne liczne zawiadomienia
obejmowały ochronę środowiska i gospodarkę
odpadami (861), zagrożenia w ruchu drogowym
(786) oraz awarie techniczne (658).
Oprócz tego, Straż Miejska dokonała 42 doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 6 osób ujęła i przekazała Policji, zaś
23 razy zabezpieczyła miejsce przestępstwa,
katastrofy lub innego miejsca zagrożonego tego
typu incydentem.
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PROMOCJA
I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Co dzieje się
w mieście?
– informujemy
na bieżąco

Budujemy tożsamość
mieszkańców!

W budowaniu tożsamości jastrzębian szczególnie ważny jest
aspekt integracji społecznej. Mając to na uwadze, miasto zorganizowało kilka krótkich, a zarazem intensywnych kampanii
promocyjnych. Zalicza się do nich „Zabierz flagę na wakacje!”,
„Pokaż, że kochasz”, czy Marsz Wolni z Wyboru. Ważniejszym
wydarzeniem w ubiegłym roku były Dni Miasta. Ich organizację
poprzedziła kampania informacyjno – promocyjna. Obejmowała
ona social media, szereg artykułów w prasie lokalnej oraz reklamę w Radio 90 i wszystkich lokalnych portalach informacyjnych.

Kręci mnie Jastrzębie

• Gazeta Jastrząb
W 2019 roku wydrukowano 12 wydań miesięcznika, w tym jeden raport specjalny. Ilość
stron zwiększyła się z 16 do 20. Nowa czcionka, przejrzysta nawigacja, dzięki której czytelnik może łatwiej dotrzeć do interesujących
informacji o mieście - te zmiany wprowadzono
do gazety w poprzednim roku.

• Strona internetowa www.jastrzebie.pl
W ubiegłym roku w dziale aktualności opublikowano 1043 newsy z życia miasta, 45.811
użytkowników odwiedziło stronę, co łącznie
wygenerowało ponad 419.659 odsłon.

• Facebook – Miasto Jastrzębie-Zdrój
Od 8 lat funkcjonuje miejski Fanpage. Łączna
liczba subskrybentów wzrosła w ciągu roku
o 1876, średni zasięg postów osiągnął poziom
7983. Obecność na portalu społecznościowym służy przede wszystkim utrzymywaniu pozytywnego wizerunku miasta, a także
stałego kontaktu z mieszkańcami. Statystyki
z minionego roku pokazują, że zaangażowanie
społeczności lokalnej jest coraz większe.

Poprzedni rok upłynął pod znakiem kampanii promocyjnej „Kręci mnie Jastrzębie – Zdrój”. Hasło oraz stworzone nowoczesne
logo mają za zadanie utrwalenie wizerunku miasta prężnie rozwijającego się i różnorodnego.

Konkurs fotograficzny

W ramach prowadzonej kampanii miasto ogłosiło konkurs fotograficzny. Spośród prawie setki zdjęć komisja wybrała 24 prace,
które stanowiły wystawę w Urzędzie Miasta.

Kalendarz miejski z grafikami
jastrzębianki
Ważnym elementem kreowania wizerunku miasta było stworzenie przez młodą artystkę Petrelę Kuźmicką cyklu grafik,
przedstawiających charakterystyczne miejsca dla Jastrzębia-Zdroju. Na podstawie rysunków stworzono kalendarz na 2020
rok, który został rozdany mieszkańcom podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Grafiki wykorzystano też do stworzenia nadruków na torbach, koszulkach czy kubkach.

• YouTube – Miasto Jastrzębie-Zdrój
Na miejskim kanale YouTube opublikowano 62
filmy wideo. Zamieszczone materiały były wyświetlane aż 44.071 razy. W poprzednim roku
o 311 zwiększyła się liczba stałych subskrybentów kanału. Publikacje w głównej mierze
stanowiły relacje z wydarzeń miejskich. Część
z nich pokazywała postęp robót największych
przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych
przez miasto.
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Film promocyjny

W 2019 roku miasto wyprodukowało film „Kręci mnie Jastrzębie”. Jego głównym założeniem było ukazanie miasta jako miejsca, w którym można rozwijać swoje zainteresowania, a także
przestrzeni przyjaznej ludziom kreatywnym, mającym nieszablonowy sposób na życie czy własny pomysł na biznes.

Tu wspieramy sport!
I nagroda w konkursie fotograficznym - fot. Sylwia Gruszka

W poprzednim roku prowadzono kampanię, której założeniem
było pokazanie, jak szeroki jest zakres wsparcia, które oferuje
miasto lokalnym sportowcom, ludziom utalentowanym, pełnych zaangażowania i pasji.

Wyprawa na górę NUN
W lipcu 2019 grupa sportowców z Klubu Wysokogórskiego podjęła próbę zdobycia siedmiotysięcznika – góry Nun
w Himalajach. Klub Wysokogórski zobowiązał się do przeprowadzenia relacji fotograficznych i filmowych z wyprawy,
a także ukazaniu znaku graficznego miasta wraz z informacją
o wsparciu finansowym.

Promocja na żaglach
Miasto promowane było przez członków Górniczego Yacht Clubu „Szkwał”. Nasze logo znalazło się na żaglach jachtów pływających po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, wodach Morza
Północnego i Bałtyku.

Tu wspieramy
kulturę!
Miasto od zawsze przykładało dużą wagę do wspierania życia
kulturalnego, nie inaczej było w poprzednim roku.

Festiwal Filmoffisko
Dwudniowy festiwal stał się okazją do zaprezentowania Jastrzębia-Zdroju, jako miejsca otwartego na ambitną kulturę
oraz angażującego młodzież w edukację z zakresu filmu.

Wydanie płyty jazzowej
Wsparliśmy wydanie płyty jastrzębskiego jazzmana Przemysława Strączka – nie tylko bardzo dobrze rozpoznawalnego
muzyka, ale też organizatora festiwali jazzowych. Jego płyta „Fig Tree” – opatrzona adnotacją „Supported by my Home
Town Jastrzębie-Zdrój” została świetnie przyjęta przez krytyków muzycznych i znajduje się w dystrybucji największych
sklepów muzycznych.

Trasa koncertowa grupy Skampararas
Miasto współfinansowało trasę koncertową, coraz popularniejszego jastrzębskiego zespołu muzyki ska – Skampararas. Grający już od 1997 roku skład odwiedził Podlasie, Białoruś i Rosję.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Na zaproszenie miasta współpracującego Borszczów
(Ukraina) przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju wzięli udział w spotkaniu, które miało na celu wymianę
doświadczeń z urzędnikami tamtejszego magistratu,
a także udział w dorocznym festiwalu regionalnym.
W poprzednim roku goszczono delegacje zagraniczne z miast partnerskich przybyłe do naszego
miasta z okazji Dni Jastrzębia-Zdroju.
Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku
odbyły się wizyty w miastach partnerskich: Borszczowie, Hawirzowie, Prievidzy i Ibbenbüren.
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TURYSTYKA
Zdrój zyskuje dawny blask
PARK ZDROJOWY
PIĘKNIEJE W OCZACH!

14 037 887,90 złotych – to łącz-

ny koszt prac wykonywanych w 2019 roku
w związku z rewitalizacją Parku Zdrojowego.
Chcemy, by park stał się nie tylko pamiątką po
dawnym uzdrowisku, ale również tętniącym
życiem zielonym sercem miasta. W ramach
projektu miasto przeprowadziło kompleksową modernizację istniejącej promenady, wyremontowało ścieżki i plac z fontanną, rozpoczęło remont Muszli Koncertowej.
To jednak nie koniec prac w Parku Zdrojowym.
W 2019 roku miasto wnioskowało o kolejne fundusze na jego przebudowę. Dzięki tym
pieniądzom między innymi powstanie plac reprezentacyjny otoczony wodnymi kaskadami,
a park rozjaśni nowoczesne oświetlenie.
W 2019 roku prowadzone były również prace
nad przywróceniem dawnego blasku budynkowi Łazienki III. Ta wieloletnia inwestycja
wyceniana jest na ponad 10 milionów złotych
i wiąże się z całkowitą rekonstrukcją zniszczonego zabytku. Po jej ukończeniu znajdować
się będą w nim pracownie i sale wystawowe.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA TARGACH TURYSTYCZNYCH
W ramach promowania Jastrzębia-Zdroju jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, miasto prezentowało swoja ofertę podczas targów:
• TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych (TOUR SALON
2019), 01-03.02.2019, Poznań;
• XXV Targi Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR,
22-24.03.2019, Łódź;
• 25. Międzynarodowe Targi
Turystyki, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „Globalnie”,
29.0331.03.2019, Katowice;
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• 19. Międzynarodowe Targi
Turystyki „W stronę słońca”,
24-26.05.2019, Opole;
• Międzynarodowe Targi
Turystyczne World Travel Show,
18-20.10.2019 Nadarzyn.
Uczestnictwo w targach pozwala
w sposób bezpośredni dotrzeć do turystów i przedsiębiorców związanych
z tą branżą. Turystyczne imprezy targowe, w których miasto Jastrzębie-Zdrój,
uczestniczyło w 2019, zostały starannie
wyselekcjonowane – biorąc pod uwagę
ich prestiż, zasięg oraz lokalizację.

1 MAJA STANIE
SIĘ DEPTAKIEM

Jest to wieloletnia inwestycja.
Tymczasem już wiemy, jak ulica, której historia sięga samych
początków uzdrowiska, będzie
wyglądała w przyszłości. Wyłączona z ruchu samochodowego
zostanie część od skrzyżowania
ul. Kościuszki z ul. Karola Miarki, pozwalając na utworzenie
prawdziwego centrum historycznego
Jastrzębia-Zdroju.
W 2020 rozpocznie się wykup
gruntów pod inwestycję.

JASTRZĘBIE ZOBACZYSZ NA MAPIE 3D
Interaktywna mapa miasta Jastrzębie-Zdrój to innowacyjne przedsięwzięcie,
mające na celu zaprezentowanie najatrakcyjniejszych miejsc, znajdujących
się na terenie miasta. Na mapie zaznaczone zostały zarówno najważniejsze
zabytki, jak i miejsca sprzyjające aktywnej turystyce (Ośrodek Wypoczynku
Niedzielnego, Żelazny Szlak Rowerowy,
stacje rowerów miejskich etc.) czy punkty związane z kulturą i sportem. Każdy
z nich został opisany z dbałością o szczegóły historyczne. Użytkownicy mapy
będą mogli zapoznać się z aktualnymi
zdjęciami tych obiektów, filmami, a także

bogatymi zbiorami archiwalnymi, udostępnionymi przez Galerię Historii Miasta.
Integralną częścią mapy 3D są stworzone
specjalnie do niej trójwymiarowe modele
jastrzębskich zabytków, a także filmy panoramiczne kręcone z drona, pozwalające
uzyskać perspektywę 360 stopni... Interaktywna mapa miasta przygotowana
została w dwóch wersjach językowych
(polskiej i angielskiej), każda z myślą
o dwóch środowiskach informatycznych:
w wersji dostosowanej do komputerów
stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych,
a także w formie aplikacji przeznaczonej
do obsługi za pomocą okularów 3D.

Zapraszamy na rowery!
NAJPIĘKNIEJSZA
TRASA ROWEROWA

4 799 291,80 zł wydaliśmy w 2019 roku
na rozbudowę Żelaznego Szlaku Rowerowego. Szlak ten nazywany jest najpiękniejszą trasą rowerową na Śląsku,
a dzięki wytyczeniu go po trasie dawnej
linii kolejowej i swemu transgraniczne-

mu położeniu nie ma w Polsce odpowiednika. Przez nasze miasto przebiegać będzie 10 kilometrów trasy, a całą
42-kilometrową pętlę prowadzącą również przez Zebrzydowice, Piotrowice
koło Karwiny, Karwinę i Godów, przejechać będzie można już latem 2020 roku.
Łączny koszt tej inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju to 19 596 895,78 zł. Znaczna
część tych funduszy, bo aż 8 410 041,81
złotych zostało pozyskanych w ramach
programów transgranicznych.
W ramach promocji Żelaznego Szlaku
Rowerowego przydzielono również tzw.
mały grant w dziedzinie turystyki. Dzięki
niemu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowało rajd,
w którym około 70 uczestników pokonało
36-kilometrową trasę prowadzącą spod
hali widowiskowo-sportowej pod OWN.

PROMUJEMY TURYSTYKĘ!
W 2019 roku Jastrzębie-Zdrój aktywnie włączyło się w tworzenie strategii promocji turystycznej
Subregionu Zachodniego. Wynikiem
szeregu warsztatów i konsultacji
zapadła decyzja o stworzeniu nowej
marki turystycznej „Kraina Górnej
Odry”. Będzie ona miała za zadanie
pokazywanie regionu jako przestrzeni obfitującej w atrakcje turystyczne, zabytki (zamki, pałace, kościoły,
zabytki techniki), parki i rezerwaty
przyrody, a także miejsca umożliwiające aktywne spędzanie czasu.

Wraz z końcem roku 2019 ukazała
się zaktualizowana wersja wydawnictwa „Śląskie. Przewodnik Turystyczny”. Na nowo opracowaliśmy

część przewodnika, dotyczącą Jastrzębia-Zdroju. Do przewodnika
wprowadzono informacje o najnowszych atrakcjach turystycznych
miasta (Żelazny Szlak Rowerowy,
OWN). Przewodnik został wydany
przez Śląską Organizację Turystyczną w nakładzie 10.000 egzemplarzy. W minionym roku miasto
współfinansowało oraz zakupiło
również wydawnictwo „Polskie
Tężniogrody”, autorstwa Bogumiła R. Korzeniewskiego, w którym
opublikowano bogato ilustrowany
artykuł promujący jastrzębskie tężnie. Dzięki temu nasze miasto – jako
miejscowość atrakcyjna turystycznie – znalazło się obok Ciechocinka,
Wieliczki, Ustronia czy Rabki-Zdroju.

DBAMY O MIEJSCA
PAMIĘCI
20 tysięcy złotych (z czego 18 000 pozyskanych z Instytutu Pamięci Narodowej) kosztowało odrestaurowanie grobu
zbiorowego Powstańców Śląskich przy
kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny. Aby pomnik mógł odzyskać dawny blask, zdjęto kilka warstw starej farby,
wyczyszczono płytę, wyzłocono litery.
Konstrukcja została odgromowana i zabezpieczona przed wnikaniem wody.
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KULTURA

I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 17 976 797,68 zł

12 podmiotów przystąpiło do realizacji zadań otwartego

konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta JastrzębieZdrój w dziedzinie kultury na rok 2019. Kwota przeznaczona na ten
cel to 252 674,50 zł
2% 4%

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski
Jazzclub - Jazztrzębie Festiwal 2019
34 450,00 zł

Stowarzyszenie
"Z Korfantym
w przyszłość…"
- "Korfanty zaprasza"
28 940,00 zł

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór „Oaza Miłości”
w Jastrzębu-Zdroju
9 039,50 zł

6%
7%

13%

8%

9%

11%

Fundacja Harmonicznego
Chaosu - Mała akademia teatralna
24 100,00 zł

11%

Przyznano stypendia dla osób
zajmujących się twórczością
fot. Barbara Englender
artystyczną, upowszechnianiem kultury
lub opieką nad zabytkami. Kwota
stypendiów wyniosła 36 000,00 zł.
Przyznano nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania lub ochrony kultury.
Łącznie 8 000,00 zł.
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5%

14%

Fundacja Harmonicznego Chaosu
- Teatr na ugorze
32 000,00 zł
Stowarzyszenie Jastrzębski
Klub Fotograficzny
"Niezależni"
- Pro-Kulturo-Foto.
Edycja 2019
28 948,00 zł

Stowarzyszenie "Projekt Dziesiątka"
- Każdy ma swój Everest
6 035,00 zł

www.jastrzebie.pl

10%

Stowarzyszenie Chór
Miejski - Koncerty
śpiewu chóralnego
13 470,00 zł
Fundacja Impuls
Fabryka Kreatywności
- Marsz oraz Festyn
dla Życia i Rodziny
15 500,00 zł
Fundacja Pro Futuro
- IX Jastrzębskie Dyktando
18 250,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół MBP
w Jastrzębiu-Zdroju
- Cyfrowe spotkanie z literaturą
20 400,00 zł

OSP w Jastrzębiu-Zdroju Górnym
- Weekendowe pokazy zabytkowych
sikawek konnych i innych kulturalnych atrakcji
21 542,00 zł

Miejska Biblioteka
Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 1810
wydarzeń kulturalnych i promujących czytelnictwo. Wzięło w nich udział 33 079 osób.
Jastrzębska książnica w 2019 r. dokonała zakupu 15
792 egzemplarzy zbiorów na kwotę 338 765 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. księgozbiór liczył 447
443 egzemplarze, w tym 6 098 to audiobooki.
Ponadto biblioteka miała do dyspozycji 25 321 egzemplarzy materiałów audiowizualnych, 2 685 egzemplarzy Ibuk Libra iLarix oraz 108y gier planszowych. Liczba użytkowników to 20 684 osoby.
Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
w wysokości 78 522 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano szereg projektów edukacyjnych i kulturalnych: „Literackim Tropem”, „Literatura na Wyżynach”,
„Odnowa Słowa”, „Przygodowa Noc Bibliotek 2019”.
Biblioteka zdobyła III miejsce w ogólnopol-

skim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich.

Przeprowadzono remonty w Bibliotece Głównej
oraz Filii nr 9. Ich koszt wyniósł 67 538,99 zł.

Miejski Ośrodek
Kultury

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 886 imprez,
w których uczestniczyły 38 852 osoby. Działalność
MOK-u to organizowanie imprez okolicznościowych,
przeglądów, festiwali, konkursów, koncertów, spektakli teatralnych oraz programów kabaretowych,
warsztatów, wystaw itp.
Największą popularnością wśród mieszkańców
cieszyły się Dni Miasta. Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował pierwszy dzień zabawy. Na Stadion
Miejski przybyło niemal 7 tysięcy osób. Dużym
zainteresowaniem cieszą się również jarmarki: wielkanocny oraz bożonarodzeniowy. Szacunkowo odwiedziło je odpowiednio 2700 i 2900 jastrzębian.
W galerii Epicentrum oraz Magazynie 22 eksponowano 9 wystaw, które obejrzało ok. 1320
zwiedzających. Podobnym wynikiem pochwalić się
może Galeria Historii Miasta. W niej odbyło

się 5 wystaw czasowych oraz istnieje 5 ekspozycji stałych, a zwiedzało je ok. 1300 osób. Po-

nadto GHM może pochwalić się czterema wydaniami kwartalnika Biuletyn Galerii Historii Miasta.

W kinie Centrum 49 filmów zostało wyświetlonych
premierowo. Na widowni zasiadało 64 232 wi-

dzów podczas 1869 seansów.
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SPORT
Środki przeznaczone na sport
to

19 536 873,73 zł

Miasto ma na utrzymaniu
obiektów sportowych.

28

Miejskie
obiekty sportowe
są na bieżąco modernizowane
i dostosowywane do wymogów
licencyjnych klubów z nich
korzystających.

Dostosowanie stadionu miejskiego
pod wymagania Fortuna I Ligi
kosztowało 650 000 zł.
Modernizowano basen Laguna
za kwotę 300 000 zł.
Prace modernizacyjne na lodowisku
Jastor kosztowały 200 000 zł, a w hali
widowiskowo sportowej – 160 000 zł.
Przy boisko przy ul. Kościelnej
w pierwszym etapie dokonano
robót i zakupów wyposażenia
na kwotę 760 000 zł.
Modernizacja skateparku przy
ul. Turystycznej to kwota 500 000 zł.
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W 2019 r. odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie dotacji na
wsparcie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu. W tym celu przeznaczono kwotę

3 589 999,66 zł.

Klub sportowy „GKS 1962 Jastrzębie” S.A. - 1 978 900 zł
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie - 900 000 zł
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. - 632 492,66 zł
Jastrzębski Klub Siatkarski SMS Jastrzębie - 163 750 zł
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego - 117 120 zł

44%

Ludowy Klub Sportowy „Granica Ruptawa” - 80 000 zł

Klub sportowy
„GKS 1962 Jastrzębie” S.A.

Klub Judo Koka Jastrzębie - 73 020 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” - 63 300 zł
Uczniowski Klub Hokejowy „Białe Jastrzębie” - 59 800 zł
Jeździecki Klub Sportowy „Equi Verso” Jastrzębie-Zdrój - 45 000 zł
Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie - 44 100 zł

20%

Ludowy Klub Sportowy „Granica” Ruptawa - 43 000 zł

Jastrzębski Klub Hokejowy
GKS Jastrzębie

11%

pozostałe kluby

Jastrzębski Klub Karate Kyokushin Kumite - 41 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Jastrzębie-Bzie - 40 800 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Nautilius-Jastrzębie” - 34 000 zł
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polsko-Śląskie - 29 400 zł
Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Moszczenica - 22 500 zł

14%

Klub Sportowy
Jastrzębski Węgiel S.A.

2% Klub Judo
2%

Koka Jastrzębie
Ludowy Klub Sportowy
„Granica Ruptawa”

3% Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego
4% Jastrzębski Klub Siatkarski SMS Jastrzębie

Złożono 232 wnioski o przyznanie nagród
i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte
wyniki sportowe oraz ich trenerów.
Łączna kwota przyznanych nagród to

384 650,00 zł.

Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia - 21 700 zł
Uczniowski Klub Sportowy Ruptawa - 19 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Żar” Szeroka - 18 057 zł
Uczniowski KS „Akademia Piłkarska Champions” - 16 000 zł
Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój - 14 100 zł
Klub Sportowy J.A.J.O. - Jastrzębie - 10 400 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jastrząb” - 10 060 zł
Stowarzyszenie MTB Pressing Team - 9 000 zł
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 4 500 zł
Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka” - 2 000 zł

Dodatkowo, prezydent Anna Hetman
przyznała nagrody pieniężne dla
21 zawodników JKH GKS Jastrzębie
za zdobycie Pucharu Polski. Zawodnicy
otrzymali 52 500,00 zł.

Wydarzenia zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgromadziły łącznie 121
300 osób. Największym zainteresowaniem
cieszył się największy w Europie dmuchany tor
przeszkód rozstawiony przed halą widowiskowo-sportową podczas wydarzenia Giganci
Wipeout Planet. Szacunkowo odwiedziło go
7000 osób. Niewiele mniejszym powodzeniem
cieszył się organizowany przez MOSiR drugi dzień
Dni Miasta, który przyciągnął na stadion ponad

6,5 tysiąca mieszkańców.

Najbardziej znanymi w kraju imprezami organizowanymi przez MOSiR są biegi uliczne. „Kobiety
na 5+”, w którym wystartowało 1300 pań, oraz
„Jastrzębska Dziesiątka” z 950 uczestnikami.
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KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI
236 organizacji pozarządowych funkcjonuje w naszym mieście. Na ich
działania w poprzednim roku łącznie
przeznaczono 1 676 667,96 zł. Dla
porównania, w 2018 roku na realizację
tego samego programu zadysponowano 1 467 105,00 zł.

1,5 miliona - taką kwotę ustalono do

podziału na 20 jednostek pomocniczych w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Dzięki tym pieniądzom do realizacji zatwierdzono
26 przedsięwzięć, do których zalicza się między innymi:
budowa oświetlenia przy ul. Ruchu Oporu,
placu zabaw dla uczniów przy SP Nr 9, siłowni zewnętrznej
i ogrodzenia terenu przy SP Nr 5, remont chodnika przy ul.
Marusarzówny od alei Jana Pawła II.
W minionym roku mieszkańcy zgłaszali
projekty zadań do realizacji w 2020 roku.
Złożono 83 wnioski, do realizacji przyjęto 36.

ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W poprzednim roku rozpoczęła się realizacja zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego, należą do nich między innymi:
Remont chodnika w sołectwie Szeroka przy ulicy Powstańców Śląskich – kwota
przeznaczona na to zadanie wyniosła 10 000,00 zł.

14 000,00 zł przekazano na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Ruptawa-Cisówka.

Dla sołectwa Bzie zakupiono oświetlenie i wyposażenie sceniczne za łączną kwotę

13 000,00 zł w tym także rozbudowano scenę.

Zakupiono zestaw urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness przy ulicy Komuny Paryskiej – za kwotę 47 786,60 zł.

MIESZKAŃCY
DECYDUJĄ O MIEŚCIE
Miasto prowadzi platformę elektroniczną konsultacji społecznych. Celem
serwisu jest promowanie dialogu społecznego wśród mieszkańców. Projekt ma za zadanie zwrócić uwagę i uświadomić Jastrzębianom rolę aktywności w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i pokazać, że mogą
współdecydować o kształcie miasta.
43 konsultacje społeczne odbyły się w minionym roku. Poprzez platformę przeprowadzono ankietę dotyczącą diagnozy stanu i kierunku rozwoju miasta, rozmawiano również o rewitalizacji części zabytkowego Parku
Zdrojowego. Dzięki platformie mieszkańcy mogli poruszyć kwestię zagospodarowania strefy centrum.

INTEGRACJA KOBIET

W 2019 roku zorganizowano Jastrzębski
Dzień Kobiet, w którym udział wzięło kilkaset mieszkanek naszego miasta w różnych
grupach wiekowych. W tym dniu odbywały
się warsztaty z dietetykiem, wizażystą czy
sesje fotograficzne.

