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Szanowni Państwo,
tradycyjnie oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie gazety „Ja-
strząb”, będące wyciągiem z raportu o stanie miasta. Z pełną wersją 
dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowej strategii rozwoju 
miasta, której celem jest konsekwentne budowanie nowych gałęzi prze-
mysłu jako alternatywy dla górnictwa. Dywersyfikacja gospodarcza jest 
szansą dla Jastrzębia-Zdroju, a turystyka i przemysł wysokich technologii 
będą najważniejszymi branżami. W tym celu miasto realizuje zadania 
i inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, 
wspierają ich, dają możliwość zamieszkania oraz umożliwiają korzysta-
nie z nowoczesnych przestrzeni i ciekawych wydarzeń.

Konsekwentnie wcielamy w życie programy w zakresie ekologii, bu-
downictwa mieszkaniowego, modernizacji i budowy dróg, remontów 
i budowy obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych, tworzenia 
przyjaznych przestrzeni i budowania tożsamości mieszkańców.

Najważniejszym dokumentem dla rozwoju gospodarczego jest uchwa-
lone w 2021 r. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzen-
nego, które pozwala na inwestycje na 193 ha powierzchni oraz zwięk-
sza o 83 % tereny na potrzeby mieszkaniowe.

Mieszkalnictwo jest potrzebą jastrzębian. Przy ul. Witczaka, tuż obok 
pięknego parku, rozpoczęła się budowa nowego bloku, w którym swoje 
miejsce znajdą 33 rodziny. Zostały też zakończone prace przy ul. Gaga-
rina, gdzie znajduje się 15 pomieszczeń tymczasowych dla osób najbar-
dziej potrzebujących. Chcąc zwiększyć potencjał mieszkaniowy, miasto 
przystąpiło do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

Na ochronę środowiska wydaliśmy ponad 6 mln zł. Inwestując w ter-
momodernizację budynków komunalnych i odnawialne źródła energii 
oraz przekazując mieszkańcom ponad 4,5 mln zł dotacji na wymianę 
kotłów grzewczych, budowę kanalizacji czy zbiorników do małej re-
tencji, ograniczono znacznie emisję dwutlenku węgla do atmosfery 
i zaoszczędzono kilkaset drzew.

Bezpieczeństwo jest priorytetem przy realizacji inwestycji w mieście. 
Dobrze doświetlone przejścia, oświetlone ulice i drogi w dobrym stanie 
dają gwarancję bezpiecznego poruszania się pieszym i kierowcom. Każ-
dego roku część spośród 290 km dróg w mieście jest modernizowana 
i rozbudowywana. Na ten cel w 2021 r. wydano ponad 35 mln zł. Zo-
stały zmodernizowane m.in. ul. 1 Maja, Północna, Strażacka, Długosza, 
3 Maja, Myśliwska, Frysztacka. Największe inwestycje drogowe to rondo 
i wiadukt wzdłuż al. Piłsudskiego oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Ra-
noszka i Armii Krajowej. Jastrzębianie doczekali się również realnych 
działań, zmierzających do przywrócenia połączenia kolejowego. W tym 
celu miasto współfinansuje studium i projekt właściwy inwestycji. Jako 
miasto proekologiczne rozwija też drogi rowerowe.

Inwestycje w obiekty kultury są szansą na rozwój turystyki i branż 
okołoturystycznych. Nowego oblicza nabiera zabytkowy Park Zdrojowy 
oraz budynek Łazienek III. Początku nowej historii doczekała się Łaźnia 
Moszczenica, która będzie pełniła 3 funkcje: muzealną, konferencyjną 
i gospodarczą. To, po Żelaznym Szlaku Rowerowym, obiekt, który stanie 
się nowym produktem turystycznym w mieście. Jastrzębianie doczekali 
się również pomnika Henryka Sławika, rodowitego Szeroczanina, Spra-
wiedliwego Wśród Narodów Świata.

Kontynuowane są inwestycje w budynki oświatowe. Dobiegła końca 
modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3, a w trakcie inwestycji są 
budynki Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 5 oraz 
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Sporą część środków i zadań poświęcono na działania społeczne. Po-
wstało Centrum Usług Społecznych przy ul. Gagarina. Osoby potrzebu-
jące wsparcia w ciągu dnia znajdą miejsce w dziennym Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Wrzosowej.

Ogromnych emocji dostarczyli jastrzębianom sportowcy. JKH GKS Ja-
strzębie i Jastrzębski Węgiel zostali mistrzami Polski. To dało miastu 
chlubny tytuł Miasta Mistrzów Sportu.

W ramach budżetu obywatelskiego jastrzębianie decydowali o tym na 
co wydać 2,28 mln zł. A były to m.in. takie inwestycje jak: oświetlenie 
ulic, place zabaw, modernizacja terenów rekreacyjnych, monitoring wi-
zyjny boisk czy budynków, remont chodników.

Na wszystkie zadania w 2021 r., w tym na utrzymanie miasta, wydat-
kowano 582 mln zł, z tego prawie 100 mln ze środków zewnętrznych.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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INFORMACJE O MIEŚCIE
W 2021 r. liczba mieszkańców Jastrzębia-Zdroju wynosiła 80 426 osób. 
Na świat przyszło 261 jastrzębianek i 308 jastrzębian. Najpopularniejszym 
imieniem żeńskim była Zuzanna, a męskim Antoni. W naszym mieście 
zawarto 352 małżeństwa.

W skład Rady Miasta 
kadencji 2018-2023 
wchodzi 23 radnych.
Prezydium Rady Miasta:

Przewodniczący Rady Miasta 
Piotr Szereda

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Alina Chojecka
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Ryszard Piechoczek
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Iwona Rosińska

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 
P. Szereda 
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

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 

M. Filipowicz 
R. Piechoczek 
T. Markiewicz

Komisja Gospodarki 
Przestrzennej 
J. Ogiegło – Przewodniczący Komisji 

F. Franek – Z-ca Przewodniczącego 

T. Markiewicz 
R. Piechoczek 
S. Woźniak

Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji 
Ł. Kasza – Przewodniczący Komisji 

A. Garus-Kopertowska – Z-ca 
Przewodniczącego 

J. Kubera 
M. Filipowicz 
M. Urgoł

Komisja Rewizyjna 
A. Matusiak – Przewodniczący Komisji 

M. Kolb – Z-ca Przewodniczącego 

J. Kubera 
J. Ogiegło 
A. Garus-Kopertowska 
G. Mosoń

Funkcję prezydenta sprawuje Anna Hetman. 
Funkcję zastępów prezydenta sprawują: Roman Foksowicz oraz Robert Cichowicz.

W 2021 roku Rada Miasta 
Jastrzębie-Zdrój podjęła 
204 uchwały.

153 uchwały zostały wykonane

37 uchwał jest w trakcie realizacji

14 uchwał nie zrealizowano

153

37

14
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BUDŻET
W Jastrzębiu-Zdroju odnotowano wzrost dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach 
PIT i CIT (o kwotę około 15 mln zł), opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania 
w nim zmian (o kwotę około 14,4 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (o kwotę około 
3 mln zł). Wzrosły wpływy z tytułu subwencji ogólnej o blisko 27 mln zł, w tym z subwencji 
oświatowej o blisko 6 mln zł, oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie ponad 
21 mln zł. Jednocześnie nastąpił spadek wpływów z tytułu dotacji i środków na realizację 
zadań unijnych o ponad 29 mln zł z powodu ich przeniesienia na lata kolejne.

Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca
7 639,11 zł dochód na mieszkańca 7 240,02 zł wydatki ogółem w przeliczeniu 

na mieszkańca

Źródła dochodów
149 114 562 zł subwencje
162 795 588,10 zł dotacje i środki 
zewnętrzne
210 092 424,34 zł podatki, w tym:

• wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 135 
906 997 zł

• podatki lokalne od osób fizycznych, 
które wpływają bezpośrednio do 
budżetu miasta:

 − od nieruchomości: 62 109 992,78 zł
 − rolny: 729 053,74 zł
 − leśny: 22 164,60 zł
 − od środków transportowych: 999 
048,76 zł

• podatki pobierane na rzecz miasta 
przez urzędy skarbowe:

 − od czynności cywilnoprawnych:  
5 028 235,32 zł
 − od spadków i darowizn: 324 000,15 zł
 − od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opł. w formie karty 
podatkowej: 378 902,39 zł
 − z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób prawnych:  
4 594 029,60 zł

92 380 179,39 zł pozostałe 
dochody własne, w tym m.in. 
opłaty, zawarte ugody, sprzedaż 
majątku, najem, dzierżawa 
i użytkowanie wieczyste, 
przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego, usługi, 
odsetki, dywidendy.

Wydatki miasta
607 178 583,78 zł 
kwota planowana

582 285 563,57 zł 
kwota wydatkowana

24% subwencje

27% dotacje i środki zewnętrzne

34% podatki

15% pozostałe dochody własne

24%

27%
34%

15%
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GOSPODARKA
Stwarzanie warunków rozwoju branż innych niż górnictwo jest nadrzędnym celem naszych 
wysiłków. Ich rezultatem ma być dywersyfikacja gospodarki Jastrzębia-Zdroju, a w rezultacie 
– bardziej przyjazny rynek pracy dla jastrzębian. W studium zagospodarowania 
przestrzennego aż 193 ha przeznaczyliśmy na obszary inwestycyjne. Opracowaliśmy 
ofertę terenów inwestycyjnych na mapach Google, a także bazę terenów prywatnych 
przeznaczonych pod działalność produkcyjną, usługową lub mieszkalnictwo wielorodzinne.

3 największe nowe 
tereny inwestycyjne:
• 58,2 ha – teren przy ul. Powstańców Śląskich
• 36 ha – docelowo teren pogórniczy po KWK Jas-Mos 

do przekształcenia w strefę produkcyjno-usługową
• 24 ha – rozbudowa terenu szybu KWK Jastrzębie-Bzie 

do funkcji zakładu górniczego

Razem dla jastrzębskiej gospodarki
29 marca 2021 r. podpisaliśmy list intencyjny inaugurujący naszą współpracę z Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu S. A. Wspólnie będziemy pracować nad rozwojem jastrzęb-
skiej gospodarki i pozyskiwać inwestorów. Dzięki rozpoczętej współpracy z Uniwersy-
tetem Ekonomicznym w Katowicach, który opracował diagnozę dla Jastrzębia-Zdroju, 
jeszcze skuteczniej będziemy pracować nad sprawiedliwą transformacją i dywersyfikacją 
ekonomiczną miasta. We wrześniu 2021 r. podpisaliśmy również porozumienie z gmi-
nami Mszaną, Świerklanami, Godowem oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
dotyczące przekształceń terenów po kopalni Jas-Mos.

Gospodarka 
w liczbach
3 projekty złożone do 
Krajowego Programu 
Sprawiedliwej Transformacji
25 spraw dotyczących 
pozwolenia na budowę 
w zakresie działalności 
gospodarczej
181 wniosków o założenie 
działalności gospodarczej
49 nowych uczestników 
programu „Jastrzębska Karta 
Przedsiębiorcy”
86 zakładów na Jastrzębskiej 
Mapie Rzemiosła

Jastrzębski rynek pracy w 2021 roku
4,6% bezrobocia rejestrowalnego na koniec 2021
7 200 000 zł przyznano na wsparcie aktywizacji 
zawodowej
7 200 000 zł przyznano na pomoc przedsiębiorcom 
w związku z COVID-19
310 przyznanych zasiłków dla bezrobotnych
2 170 opracowanych indywidualnych planów działania
84 osoby skierowane na szkolenia
289 podpisanych 
umów stażowych
pośrednictwo 
pracy: 
14 683 porad
poradnictwo 
pracy: 
1 989 porad

Jastrzębie-Zdrój dysponuje 193 ha terenów inwestycyjnych.

Tereny po kopalni Jas-Mos

Targi Biznesu STARTUPOVO
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SILNA GOSPODARKA
Kolej wróci do Jastrzębia
Choć samo tworzenie połączeń kolejowych nie leży bezpośrednio w gestii samorządu, od 
lat aktywnie zabiegamy o przywrócenie kolei w naszym mieście. W tej chwili prowadzone 
są prace nad dwoma projektami:
• Program Kolej Plus: w listopadzie 2021 został złożony przez Marszałka Wojewódz-

twa projekt odbudowy kolei. Jego wartość wynosi pół miliarda złotych, a udział miasta 
wynosi 3,75% tej kwoty.

• Centralny Port Komunikacyjny: trwa opracowywanie studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego na budowę kolei dużych prędkości wzdłuż autostrady A1 
wraz z odnogą do Jastrzębia-Zdroju.

Stawiamy na przedsiębiorczość
W 2021 wystartowaliśmy z dwoma 
ważnymi projektami: KSSEnon2 i Enter 
Jastrzębie. Dzięki pilotażowi drugie-
go z nich udało nam się przeszkolić 30 
mieszkańców od 18. do 35. roku życia 
z zakresu przemysłu 4.0. 26 listopada 
zorganizowaliśmy razem z Blueform 
i ARP S.A. I w Subregionie Targi Bizne-
su STARTUPOVO w Jastrzębiu-Zdroju. 
Wzięło w nich udział 96 wystawców 
z Subregionu Zachodniego.

1 Maja będzie deptakiem
Niezwykle istotne dla rozwoju przedsiębiorczości jest utworzenie przyjaznej przestrzeni, 
w której mogłaby się ona rozwijać. Jedną z takich stref będzie ul. 1 Maja. Przekształce-
nie jej w deptak ożywi branżę gastronomiczną i okołoturystyczną. W 2021 ogłoszono 
przetarg na roboty budowlane. Po rewitalizacji na 1 Maja znajdzie się między innymi 
grająca fontanna oraz kaskady wodne. W ramach prac budowlanych zostaną również 
przebudowane wszystkie sieci elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, kanalizacyjna 
i gazowa. Prace będą kosztować około 26 milionów złotych.

PROJEKTY 
STRATEGICZNE
Bez Was nie moglibyśmy mówić o rozwoju miasta, dlatego w pierwszym roku obowiązywania 
Strategii Rozwoju Miasta, dokumentu zakrojonego aż do 2030 r., skupiliśmy się na jego trzech 
filarach: aktywnych mieszkańcach, silnej gospodarce i przyjaznych przestrzeniach. Trzech 
kluczowych elementach dla budowania stabilnego miejsca do życia.

AKTYWNI LUDZIE
Jednym z najważniejszych zadań realizo-
wanych w ramach tego filaru jest budo-
wa Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łaź-
nia Moszczenica. W 2021 powołaliśmy 
do życia instytucję oraz rozpoczęliśmy 
przebudowę samego budynku, który 
zostanie oddany do użytku w grudniu 
2022 roku. Ponadto trwają prace nad 
rozbudową zabytkowego budynku Ła-
zienki III, w którym będzie mieścić się 
„Wytwórnia Cooltury”, w ramach której 
organizowane będą wystawy, warszta-
ty, a także zostanie otwarta pracowania 
fotograficzna z ciemnią.

PRZYJAZNE 
PRZESTRZENIE
Mieszkania dla jastrzębian
Trwa budowa przez TBS kolejnego nowo-
czesnego bloku mieszkalnego przy ulicy 
Witczaka. Zamieszkają w nim 33 rodzi-
ny. Na tym jednak nie koniec – w 2021 
podpisano akt notarialny, ustanawiający 
spółkę SIM Śląsk Południe, która pozwoli 
na jeszcze skuteczniejszy rozwój miesz-
kalnictwa w naszym mieście.
Z myślą o osobach ze szczególnymi po-
trzebami przebudowaliśmy budynek przy 
ulicy Gagarina. Stworzono tam 4 miesz-
kania dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz 15 lokali tymczasowych.

Zbudujemy przyjazne przestrzenie
Trwają prace projektowe oraz groma-
dzenie niezbędnej dokumentacji związa-
nej z rewitalizacją stawów przy Wodzi-
sławskiej i wykonaniem II etapu OWN-u.

W przygotowaniu są również projekty, 
wpisujące się w koncepcję multicen-
trycznego miasta: budowa placu wod-
nego przy ul. Katowickiej, miejsca re-
kreacyjnego przy ul. Śląskiej czy zmiana 
charakteru placu przed Kinem Centrum 
(od 2021 r. noszącego miano placu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Enter Jastrzębie

ul. 1 Maja
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INWESTYCJE I REMONTY

Inwestycje drogowe
Wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 
ponad 30 321 165,20 zł. Największy wpływ 
na życie jastrzębian mają dwie kluczowe 
inwestycje przy al. Józefa Piłsudskiego. Oddane 
do użytku rondo turbinowe oraz w najbliższych 
dniach ukończony wiadukt zbudowano 
nakładem ponad 400 028,17 zł z miejskiej 
kasy. Pozostałe potrzebne środki w wysokości 
6 484 610,65 zł pozyskaliśmy z Funduszu 
Dróg Samorządowych, a 5 350 000,00 zł 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 r. rozpoczęła się też bardzo ważna inwestycja drogo-
wa – rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej, 
Ranoszka i Wiejskiej. Jej koszt to 2 010 091,55 zł, z czego 1 999 
456,00 zł pochodziło z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wśród najdroższych drogowych zadań znalazły się m.in. przebu-
dowa ul. Wolności (195 166,36 zł), przebudowa odnogi ul. Bożej 
Góry Prawej (1 659 897,54 zł), modernizacja ul. Długosza (1 116 
628,92 zł) oraz przebudowa ul. Północnej (473 087,54 zł). Suk-
cesywnie oświetlane są kolejne ulice. W 2021 r. przeznaczyliśmy 
na ten cel 748 097,07 zł.

Dla Waszego bezpieczeństwa i komfortu wyremontowali-
śmy 3 342 metry dróg gminnych oraz 4 570 metrów dróg po-
wiatowych. Na remonty dróg i chodników przeznaczyliśmy 
2 211 760,06 zł. Załataliśmy 17 162,87 m2 dziur i wyrw w dro-
gach i chodnikach.

ul. Północna

skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej

al. Piłsudskiego – rondo i wiaduktul. Wyzwolenia

Budujemy dla Was. Niedogodności związane z remontami są 
nieprzyjemnym, ale nieuniknionym elementem dążenia do usprawnienia 
infrastruktury drogowej. Nakłady inwestycyjne nie ominęły też jednostek 
oświatowych, obiektów parkowych czy produktów turystycznych, z których 
korzysta wielu jastrzębian.
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INWESTYCJE I REMONTY

Oświata
Z myślą o podnoszeniu jakości kształcenia w naszym mieście 
zwiększyliśmy efektywność energetyczną budynku Zespołu 
Szkół nr 5 i Centrum Kształcenia Zawodowego. W Publicznym 
Przedszkolu nr 3 zainstalowano nowoczesną instalację oddymia-
nia (1 568 382,03 zł). Budowa parkingu przy SP 9 kosztowała 
598 920,18 zł.

Turystyka, kultura i rekreacja
Nie mniej ważna jest możliwość aktywnego spędzania wolnego 
czasu. W ramach projektu „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie 
EKOturystyki” wybudowaliśmy dwie stacje do ładowania rowe-
rów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe 
stacje do naprawy rowerów. Wydaliśmy na ten cel 289 491,94 zł.

Na przebudowę z rozbudową obiektu pokopalnianej łaźni na In-
stytut Dziedzictwa i Dialogu „Łaźnia Moszczenica” wraz z za-
gospodarowaniem terenu wydaliśmy 2 029 596,98 zł. Środki 
unijne, jakie pozyskaliśmy na ten cel, to 1 841 355,24 zł.

Wciąż trwa rewitalizacja Parku Zdrojowego. Na ten cel miasto 
przeznaczyło w 2021 r. 339 584,61 zł. Pozyskaliśmy dodatkowo 
środki unijne w wysokości 563 550,96 zł, zaś z budżetu państwa 
otrzymaliśmy 66 300,11 zł.

Rewitalizacja budynku Łazienki III w parku kosztowała miasto 
3 153 032,42 zł. Również w przypadku tej inwestycji otrzyma-
liśmy dodatkowe środki: 1 006 875,47 zł z UE i 118 455,95 zł 
z budżetu państwa.

By upamiętnić postać Henryka Sławika zbudowaliśmy przy ulicy 
Powstańców Śląskich pomnik Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata. Wydaliśmy na ten cel 103 443,08 zł.

parking przy SP nr 9 Łazienki III w Parku Zdrojowym

Park Zdrojowy

ZS nr 5

Łaźnia Moszczenica
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ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Dla Was chcemy rozwijać miasto i realizować nowe inwestycje. Taką 
możliwość dają nam pozyskane środki zewnętrzne. Dzięki nim oszczędzamy 
pieniądze z naszego budżetu, co pozwala urzeczywistnić więcej projektów. 
W 2021 r. realizowano w sumie 107 projektów na kwotę 82 020 054,92 zł. 
Pozyskane wsparcie zewnętrzne to 66 132 807,26 zł.

Wybrane projekty 
inwestycyjne oraz ich 
procentowe dofinansowanie:
Rewitalizacja części zabytkowego Parku 
Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby 
utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-
gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych 
terenów – Plac Zdrojowy – 95%
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku 
Zdrojowym – 95%
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku 
CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju – 95%
Rowerem po Żelaznym Szlaku – 85%
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – 85%
Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz 
ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu 
w Jastrzębiu-Zdroju – 100%*
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – 
Ranoszka z os. Złote Łany – 100%*
Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia 
w Jastrzębiu-Zdroju – 59,7%*

*kosztów kwalifikowanych w projekcie na dzień 31.12.2021 r.

Projekty miękkie edukacyjne:
49 projektów edukacyjnych
4 209 015,82 zł 
ogólna kwota wydatków
4 028 222,25 zł 
kwota pozyskanego wsparcia
Wybrane projekty
• Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach 

– 95%
• Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju – 85%
• Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS 5 oraz CKZ w Ja-

strzębiu-Zdroju – 95%
• Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół 

zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju – 95%
• Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu 

Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju – 85%
• Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałem Dwujęzycznym im. Stanisława Staszica w Ja-
strzębiu-Zdroju – 90%

Pozostałe projekty miękkie:
33 projekty
8 997 236,57 zł 
ogólna kwota wydatków
8 127 885,68 zł 
kwota pozyskanego wsparcia
Wybrane projekty
• Ale Cyrk – letnie pokazy i warsztaty iluzji i animacji dla dzieci 

– 64%
• Wkrocz na rynek pracy z POWER-em – 100%
• Opieka nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie 

gminy Jastrzębie-Zdrój – 54,17%
• ECO –w rytmie natury i literatury – 67,26%
• Literackie obrazowanie – książka od kuchni – 64,66%
• Na nieznanych lądach – historia polskich odkrywców i podróż-

ników – 100%

Projekty inwestycyjne
25 projektów inwestycyjnych

ogólna kwota projektów 
inwestycyjnych

kwota pozyskanego 
wsparcia

53 976 699,33 zł
68 813 802,53 zł
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PARTYCYPACJA 
SPOŁECZNA
Ty decydujesz! To mieszkańcy wiedzą najlepiej, jakie bolączki trapią ich najbliższe otoczenie. 
Jastrzębski Budżet Obywatelski oraz Fundusz Sołecki to doskonała okazja, żeby działać.  
Z roku na rok coraz więcej jastrzębian aktywnie angażuje się w życie miasta. 
W 2021 r. zrealizowaliśmy 36 zadań z JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. 2 285 000 zł 
– to kwota, która była do dyspozycji mieszkańców na realizację przedsięwzięć w mieście.

Zakup sprzętu do biblioteki 
Os. 1000-lecia Szeroka 
3 760,00 zł

Tyrolka 
Os. Arki Bożka 
104 651,85 zł

Bezpieczne boisko – 
zabudowa piłkochwytów 
Os. Barbary 
64 990,00 zł

Bezpieczne boisko – 
zabudowa monitoringu 
Os. Barbary 
15 000,00 zł

Przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom 
zabudowa strefy/
kącika relaksacyjno-
odpoczynkowego 
Os. Barbary 
19 903,86 zł

Książka Plus 
Os. Barbary 
19 658,00 zł

Remont słupów oświetlenia 
ulicznego 
Boża Góra Prawa – Os. 
Bogoczowiec 
48 726,00 zł

Naprawa oświetlenia 
ulicznego 
Os. Chrobrego 
68 388,00 zł

Zakup zestawów 
komputerowych 
Os. Górne i Dolne 
78 380,00 zł

Zakup tablic informacyjnych 
o dojeździe do posesji 
Os. Górne i Dolne 
1 911,94 zł

Budowa oświetlenia 
Os. Górne i Dolne 
30 000,00 zł

Asymetria książki – zakup 
nowości wydawniczych 
do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 
Os. Gwarków 
15 000,00 zł

Trampoliny naziemne 
przy placu zabaw 
w Jarze Południowym 
Os. Gwarków 
85 059,50 zł

Gwarkowo imprezowo 
zakup wyposażenia na potrzeby 
realizacji lokalnych działań 
artystycznych, społecznych, festynów, 
konkursów organizowanych przez 
Zarząd Osiedla Gwarków 
Os. Gwarków 
14 803,82 zł

Rozbudowa placu 
sprawnościowego przy 
ul. Katowickiej o dodatkowe 
trampoliny ziemne 
Os. Morcinka 
101 641,98 zł

Zakup kompletów i parasoli 
biesiadnych oraz krzeseł 
składanych 
Os. Pionierów 
29 843,78 zł

Zakup oczyszczaczy 
powietrza do sal zajęć 
przedszkolnych 
Os. Przyjaźń 
31 994,99 zł

Zakup kompletów ławek 
z krzesłami do sal lekcyjnych 
w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju 
Os. Przyjaźń 
23 999,95 zł

Na realizację zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2021 r. przeznaczyliśmy 337 842,75 zł. 
Z tej kwoty wykorzystano 327 850,03 zł na realizację 6 wniosków zawierających 16 zadań 
w jastrzębskich sołectwach.
Sołectwo Borynia
• Remont nawierzchni 

na ulicy Myśliwskiej od 
ulicy Świerklańskiej do 
granic miasta (w ramach 
posiadanych środków) – 
161 546,61 zł

Sołectwo Bzie
• Budowa oświetlenia 

ul. Kłosowej i Żyznej – 
206 945,32 zł

Sołectwo Moszczenica
• Dokończenie oświetlenia 

ulicy Ruptawskiej – 
30 000,00 zł

Sołectwo Ruptawa-Cisówka
• Droga – Turystyczne 

przejścia graniczne 
Ruptawa – 153 656,98 zł

Sołectwo Szeroka
• Zagospodarowanie terenu 

przy „starej szkole” SP nr 18 
ul. Fredry 20 – 70 504,18 zł

• Zakup i montaż piaskownicy 
oraz zakup ławki do 
przechowywania zabawek 
dla PP nr 13 – 10 000,00 zł

• Remont chodnika ul. 
Rybnicka od nr 146 
w stronę ronda 
im. W. Ostaszewskiego – 
50 224,83 zł

Konsultacje Społeczne
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 78 konsultacji społecznych 
m. in. w sprawie projektu uchwały przyjęcia nadania nowych nazw 
ulic w mieście, ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta. Przeprowadziliśmy 13 ankiet wśród mieszkańców.

Organizacje pozarządowe
W naszym mieście funkcjonuje 237 organizacji 
pozarządowych w tym: 142 stowarzyszenia, 25 
fundacji, 37 klubów sportowych nieprowadzących 
działalności gospodarczej działających w formie 
stowarzyszenia, 18 uczniowskich klubów sporto-
wych, 15 stowarzyszeń zwykłych.
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SPRAWY SPOŁECZNE
Dach nad głową, wsparcie materialne i psychologiczne, opieka i profilaktyka – potrzeby 
naszych mieszkańców leżą nam na sercu. Poczucie bezpieczeństwa jastrzębian od lat jest 
zasługą m. in. Ośrodka Pomocy Społecznej. Na różne formy wsparcia miasto przeznaczyło 
w 2021 r. 155 214 068,15 zł.

Osoby z niepełnosprawnościami
Średnio 36 osób miesięcznie korzystało z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 2021 r. 
To placówka wsparcia dziennego. Korzystają 
z niej osoby z chorobami psychicznymi oraz 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
9 osób skorzystało z usług asystenta osoby 
niepełnosprawnej.

Osoby w kryzysie bezdomności
Z noclegowni dla osób bezdomnych 
skorzystało w 2021 r. 94 ludzi. Z ogrzewalni 
w ciągu całego roku skorzystało 3 381 osób.

Rodzina
Asystenci rodziny współpracowali z 95 
rodzinami obejmującymi łącznie 379 osób. 
W tych rodzinach wychowuje się 183 dzieci.
W ubiegłym roku w naszym mieście założono 
257 Niebieskich Kart.
W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonowały 134 
rodziny zastępcze. Miały pod opieką łącznie 
182 dzieci.
Wydano 1 427 kart dużej rodziny, oraz 1 485 
kart „Rodzina 3+”.

Seniorzy
W mieście działa Klub Seniora, który umożliwia 
integrację i rozwój nieaktywnym zawodowo 
osobom powyżej 60 roku życia.
W Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” 
mieszkało w ubiegłym roku 48 seniorów.
W ciągu całego roku wydano 844 Karty 
Seniora. Uprawniają one do korzystania 
z promocji i zniżek.
Z programu Wspieraj Seniora skorzystało 15 osób.

Wsparcie uczniów
W 2021 r. przeznaczyliśmy 4 092 zł na zasiłki 
szkolne, zaś na stypendia – 90 215,34 zł. 
Program „Posiłek w szkole i w domu” 
działał na terenie 38 placówek: 20 szkół, 
17 przedszkoli oraz w 1 punkcie wydawania 
posiłków dla osób dorosłych.

Zdrowie
Na profilaktykę i promocję zdrowia wydaliśmy 
46 500 zł. Miasto przeznaczyło też 406 
598,47 zł na zakup sprzętu do szpitala.

Inne formy pomocy
Punkt Interwencji Kryzysowej objął swoją 
pomocą 342 osoby. Odbyło się łącznie 751 
konsultacji.
W mieście funkcjonowało 6 mieszkań 
chronionych prowadzonych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Na terenie miasta działała Placówka Wsparcia 
Dziennego „Przyjaźń”. Uczęszczało do niej 43 
dzieci. W ramach zajęć placówki psycholog 
współpracował z 16 dziećmi i rodzicami.

W 2021 r. powstawała Specjalistyczna  
Placówka Wsparcia Dziennego oraz  
Centrum Usług Społecznych w Szerokiej.
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OŚWIATA
Wydatki oświatowe co roku stanowią lwią część budżetu, jednak nie ma mowy 
o oszczędzaniu na edukacji jastrzębian. Na oświatę przeznaczyliśmy w 2021 r. 
201 962 526,51 zł. Do subwencji oświatowej miasto dopłaciło 28,5 mln zł.

Szkoła w liczbach
W Jastrzębiu-Zdroju mamy łącznie 12 998 uczniów, 
którzy uczęszczają do 681 klas w:
• 23 przedszkolach (w tym 1 specjalnym)
• 20 szkołach podstawowych (w tym 2 specjalnych)
• 6 liceach ogólnokształcących
• 7 zespołach szkół (w tym 1 specjalnym)
• 1 zespole szkolno-przedszkolnym

Do dyspozycji uczniów i rodziców jest również: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy.

W całym mieście nauczyciele zatrudnieni są na 
łącznie 1 712 etatach.

Matury
W liceach ogólnokształcących zdawalność matur wyniosła:
• 98,6% z języka polskiego
• 90,3% z matematyki
• 98,6% z języka angielskiego

W technikach zdawalność wyniosła:
• 96% z języka polskiego
• 90,3% z matematyki
• 97,33% z języka angielskiego

Wybitne osiągnięcia uczniów
W naszym mieście 10 osób zdobyło w 2021 r. stypendium 
Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie były uczniami lub absol-
wentami Zespołu Szkół nr 6. Nasi uczniowie za swoje inno-
wacyjne projekty zdobyli w Międzynarodowych Targach liczne 
medale: złoto w Kanadzie, Warszawie i Bydgoszczy, srebro 
w Tajlandii i Warszawie, brąz w Katowicach, nagrody specjalne 
w Chinach i Kanadzie oraz tytuł najlepszego młodego wyna-
lazcy w Kanadzie.

Program stypendialny
53 400 zł przeznaczono w roku szkolnym 2020/2021 na stypen-
dia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Z tego wsparcia sko-
rzystały 34 osoby: 7 uczniów szkół podstawowych, 5 uczniów 
liceum i 22 uczniów technikum.

Młodzieżowa Rada Miasta
W 2021 r. rozpoczęła się nowa kadencja Młodzieżowej Rady 
Miasta. Agatę Piotrkowską zastąpiła nowa przewodnicząca, 
Natalia Ulbrych. Wiceprzewodniczącymi zostali Jakub Satława 
oraz Wiktoria Zdziarska, a sekretarzem Sylwester Reymann. 
Aktywność młodych radnych w 2021 r. to między innymi pomoc 
w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpraca 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacja Tygodnia Dobro-
stanu Psychicznego, udział w panelach, szkoleniach, wyjazd do 
Sejmu RP, współorganizacja Gali Talentów, współorganizacja 
Marszu Niepodległości, Dnia Seniora czy wolontariat na rzecz 
Hospicjum Domowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
miał 260 słuchaczy. Jego działalność edukacyjną miasto wsparło 
kwotą 25 000 zł.

Jastrzębskie Doradztwo Kariery
W październiku 2021 r. odbyła się XIII edycja Jastrzębskiego 
Tygodnia Kariery pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kom-
petencje, Kreatywność”. To szereg działań offline i online kie-
rowanych do szkół, uczniów, rodziców, nauczycieli i osób po-
szukujących pracy.

Młodzieżowa Rada Miasta

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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BEZPIECZEŃSTWO

MIESZKALNICTWO

Na poprawę bezpieczeństwa w mieście wydaliśmy w 2021 r. 
12 183 724,09 zł. Tę kwotę przeznaczyliśmy na wsparcie Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Policja 
otrzymała 28 794 zł dofinansowania do zakupu wozu policyjnego.

Przestępstwa
W ubiegłym roku odnotowano 272 kradzieże, 111 włamań, 19 kra-
dzieży samochodów, 19 rozbojów, 16 bójek i pobić, 28 uszkodzeń 
ciała, 151 zniszczeń mienia, 286 zatrzymanych osób poszukiwanych.

Zdarzenia drogowe
Komenda Miejska Policji w naszym mieście odnotowała 750 
kolizji, 34 wypadki oraz 748 zdarzeń drogowych. W wypadkach 
ucierpiało 41 osób.

Straż Pożarna interweniowała
W 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna przyjęła 22 zgłoszenia 
dotyczące pożarów, odnotowano 141 miejscowych zagrożeń oraz 
1 fałszywy alarm.

Państwowa Straż Pożarna podjęła łącznie 1 754 interwencji, 
w tym 186 zgłoszeń dotyczących pożarów, zgłoszono 1 194 miej-
scowe zagrożenia i 137 fałszywych alarmów.

W zasobach Miejskiego Zarządu Nieruchomości znajduje się 1 596 lokali mieszkalnych, w tym 42 lokale komunalne 
i 439 lokali na najem socjalny oraz 8 pomieszczeń tymczasowych. W zasobach MZN zamieszkują 4 173 osoby. W 2021 
r. wyremontowano 2 lokale. Miasto dysponuje 9 lokalami w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, 2 w TBS „Daszek” 
oraz 2 lokalami komunalnymi w budynkach użytkowych. MZN zarządza 87 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Dochód z najmu lokali MZN 
(wraz z mediami)
6 889 206,47 zł z lokali mieszkalnych
2 690 214,62 zł z lokali użytkowych

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. ma w swo-
ich zasobach 6 budynków mieszkalnych, 
a w nich 205 lokali mieszkalnych. Spółka 
dysponuje również 38 lokalami użytkowymi.

Miasto podpisało umowę z Krajowym Za-
sobem Nieruchomości powołując spółkę 
w ramach Społecznej Inicjatywy Miesz-
kaniowej. Dzięki temu w Jastrzębiu-Zdro-
ju powstanie kilkadziesiąt mieszkań na 
wynajem. Pozostałymi członkami SIM 

„Śląsk Południe” zostały gminy Radlin, Ry-
dułtowy, Kuźnia Raciborska, Czerwionka, 
Knurów, Wisła, Strumień i Bielsko-Bia-
ła. Miasto do spółki wniosło 3 miliony zł 
wkładu. Kwotę w całości zrefundowaną 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z uwagi na niedostarczenie dostatecznej 
ilości socjalnych lokali mieszkalnych oraz 
roszczenie odszkodowawcze właścicieli, 
miasto zawarło na 2021 r. umowy z na-
stępującymi spółdzielniami mieszkanio-
wymi: SM "NOWA", GSBS Wodzisław Śl., 
SM "JAS-MOS", Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Ogółem na rzecz Spół-
dzielni wypłacono 1 320 653,98 zł, z tego:

418 138,56 zł Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Nowa”

18 955,48 zł GSBM z Wodzisławia Śl.

554 636,73 zł Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Jas-Mos”

328 923,21 zł Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

Budynki mieszkalne TBS w Zdroju

Trwa budowa kolejnego bloku w Zdroju. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
gwarantuje powstanie kilkudziesięciu mieszkań do wynajęcia.
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Utrzymanie miasta w liczbach:
33 774 ton zebranych i oddanych 
odpadów komunalnych
3 999 użytkowników aplikacji Eco 
Harmonogram
2 862 wydane karty PSZOK
8 938,85 ton odpadów komunalnych 
poddanych recyklingowi
11 513 osób odwiedziło GPZON
8 593 589,34 zł kosztowało utrzymanie 
letnie miasta w 2021
2 328 473,50 zł kosztowało utrzymanie 
zimowe

242 143,91 zł kosztowało utrzymanie 
Żelaznego Szlaku Rowerowego
683 291,58 zł kosztowało utrzymanie 
Parku Zdrojowego
1 294 314,96 zł kosztowało utrzymanie 
cmentarzy komunalnych
930 drzew, 1 468 krzewów i 4 570 roślin 
ozdobnych zostało posadzonych w 2021 r.
1 120 311,37 zł to koszt funkcjonowania 
targowiska miejskiego. Dzięki niemu 77 
handlowców z Jastrzębia-Zdroju mogło 
prowadzić swoją działalność na 283 
stałych stoiskach.
W naszym mieście dużą wagę przykładamy 

również do opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami. W 2021 r. do schroniska trafiło 239 
psów i 58 kotów. Z tego 120 psów adopto-
wano, a 125 zwrócono właścicielom.
W 2021 r. podpisaliśmy 44 umowy ze spo-
łecznymi opiekunami kotów. Dzięki temu 
416 zwierząt objęto opieką.

UTRZYMANIE MIASTA

TRANSPORT

86 799 137,14 zł kosztowało utrzymanie miasta w 2021 r. Na tę kwotę składa się: 
gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic – czyli 
wszystko to, co sprawia, że nasze otoczenie staje się przyjazną przestrzenią i pięknieje 
z roku na rok.

GPZON

Nowoczesne miasto wymaga nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W 2021 r. 
wydaliśmy 18 167 067,15 zł na komunikację miejską i ekologiczną. Kwotę tę 
przeznaczyliśmy na przywrócenie kolei, MZK oraz System Rowerów Miejskich.

Zadeklarowaliśmy gotowość dofinansowania wniosku Mię-
dzygminnego Związku Komunikacyjnego na zakup kolejnych 
10 autobusów zeroemisyjnych w ramach naboru ogłoszonego 
przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Transport kolejowy
Z Marszałkiem Województwa Śląskiego zawarliśmy umowę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowywanie 
studium planistyczno-prognostycznego połączenia do Katowic. 
Rekomendację uzyskał jeden z dwóch wariantów przejazdu. 
Kolej Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego będzie przebiegała wzdłuż autostrady A1 z rozgałę-
zieniem do miasta i dworcem zlokalizowanym pomiędzy ulicami 
Północną a Pszczyńską. Podróż na trasie Katowice-Jastrzębie 
trwałaby 74 minuty. Połączenie obsługiwałoby 18 pociągów: 
12 z nich kursowałoby na trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, 
6 dodatkowo obsługiwałoby odcinek łączący Żory i Rybnik.
Termin budowy zapowiedziano na 2027/2028 rok, zaś oddanie 
na 2030. Do Centralnego Portu Komunikacyjnego przekazali-
śmy listę wyzwań społecznych i infrastrukturalnych niezbęd-
nych do uwzględnienia w trasowaniu przebiegu połączenia 
przez miasto. Pod koniec grudnia otrzymaliśmy mapy przebie-
gu połączenia od wykonawcy studium i uzgodniliśmy termin 
konsultacji społecznych.

System Rowerów Miejskich
W mieście funkcjonuje System Rowe-
rów Miejskich „JasKółka”. W systemie 
łącznie w 2021 r. widniało 5 475 osób 
zarejestrowanych, w tym 88 aktywnych 
seniorów oraz 3183 nowych użytkowni-
ków. W ubiegłym roku rowery miejskie 
wypożyczono 50 920 razy. Mieszkańcy 
łącznie przejechali 126 627,28 km.
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TURYSTYKA
Jak pokazują ostatnie lata, nakłady poniesione na podnoszenie atrakcyjności turystycznej 
miasta przynoszą same korzyści. W 2021 r. przeznaczyliśmy 4 564 593,69 zł na 
inwestycje z tym związane, w tym na Żelazny Szlak Rowerowy i Instytut Dziedzictwa 
i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.

Niezmiennie najważniejszym produktem 
turystyczny miasta w minionym roku był Żelazny 
Szlak Rowerowy. W plebiscycie na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną zdobył, z rekordowym 
wynikiem ponad 4 tysięcy oddanych głosów, 
Nagrodę Publiczności. W ubiegłym roku w oparciu 
o tę atrakcję turystyczną stworzono koncepcję 
kampanii produktu regionalnego – Żelazna 
Klapsznita. Rozpoczęto ją wizytą na szlaku 
znanego kucharza, Adama Borowicza, który był 
bohaterem filmu kulinarnego i autorem receptury.

W ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój – 
nowe turystyczne otwarcie”, odbyły się 
prezentacje Szlaku Wolności i Szlaku 
Uzdrowiska. Ten pierwszy ukazuje walory 
historyczne oraz związane z powstaniem 

miasta, budową kopalń, napływem miesz-
kańców oraz strajkami i Porozumieniem 
Jastrzębskim. Szlak Uzdrowiska, precyzyj-
nie: „Perła Uzdrowiska – Jastrzębie-Zdrój”, 
prezentuje uzdrowiskową przeszłość mia-

sta i podkreśla jego walory – składa się 
z punktów wycieczkowych wartych od-
wiedzenia, jak Park Zdrojowy czy Lecznica 
Spółki Brackiej.

W ubiegłym roku tempa nabrała przebudowa pokopalnianej Łaźni Moszczenica, w której działać będzie 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu. Instytut będzie się zajmował szeroko rozumianym dziedzictwem 
kulturowym. Jego zadaniem będzie też budowanie tożsamości mieszkańców i promocji marki miasta 
Jastrzębie-Zdrój, zwłaszcza w kontekście historii uzdrowiskowej oraz czasów współczesnych, 
a szczególnie powstawania miasta, rozwoju przemysłu wydobywczego, strajków w kopalniach 
i podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica 
prowadzone będzie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, Izba Pamięci znanych jastrzębian ważnych 
dla naszej społeczności, Punkt Informacji Turystycznej oraz współpraca krajowa i międzynarodowa 
w ramach kultywowania dziedzictwa postindustrialnego.

Żelazny Szlak Rowerowy



KULTURA
Różnorodna oferta kulturalna, docierająca do szerokiego grona odbiorców 
to priorytet trzech głównych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia 
Moszczenica. W zeszłym roku przeznaczyliśmy na kulturę 19 901 641,43 zł.

„W rytmie literatury” i nie tylko
15 742 czytelników korzysta z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Ta popularność nie może dziwić: to zara-
zem placówka udostępniająca mieszkańcom imponujące zbiory 
(385 752 książki, 6 211 audiobooków, 29 668 materiałów audio-
wizualnych, 235 gier planszowych), jak i organizująca angażujące 
wydarzenia. W 2021 r. na 164 imprezy organizowane przez bi-
bliotekę przyszło ponad 4 000 mieszkańców. Ponadto, biblioteka 
uzyskała dofinansowanie na 3 projekty z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego:
• Eco – w rytmie natury i literatury
• Literackie obrazowanie – książka od kuchni
• Na nieznanych lądach – historia polskich odkrywców i podróżników

Wystawy, seanse, wydarzenia...
22 481 uczestników przyciągnęło łącznie 620 wydarzeń zorga-
nizowanych przez jastrzębski Miejski Ośrodek Kultury. 18 470 
widzów zobaczyło 1 241 seansów filmowych, a na 16 wystaw, 
zorganizowanych przez Galerię Epicentrum i Galerię Historii Mia-
sta, przyszło łącznie 9 412 widzów.

Wspieramy ludzi kultury
131 770 zł wydaliśmy na realizację zadań publicznych z dziedzi-
ny kultury. Dzięki tym pieniądzom funkcjonuje Galeria Dzwon-
ków, a Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależ-
ni” prowadzi galerię sztuki oraz zajęcia w pracowni fotograficznej 
w Domu Zdrojowym.

Dbamy o nasze 
dziedzictwo!
50 000 zł przeznaczyliśmy na dofinan-
sowanie remontu jednego z najważ-
niejszych zabytków, znajdujących się 
w Parku Zdrojowym – wybudowanego 
w 1891 roku sanatorium dla dzieci kato-
lickich, zwanego później „Zakładem Ma-
rii”. Obecnie mieści się tam Kościół pod 
wezwaniem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Środki z budżetu miasta zostały 
przeznaczone na osuszanie piwnic bu-
dynku, wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej, drenażu i kanalizacji deszczowej.

Wydarzenie organizowane  
przez SJKF „Niezależni”

wystawa w Galerii Epicentrum

Galeria Dzwonków
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SPORT
2021 r. zapisze się w pamięci kibiców jako najbardziej udany w historii. 
Po 17 latach przerwy siatkarze Jastrzębskiego Węgla sięgnęli po tytuł 
Mistrza Polski. Hokeiści JKH GKS Jastrzębie zakończyli sezon w „potrójnej 
koronie” zdobywając mistrzostwo Polski, Puchar i Superpuchar Polski.

Wydatki miasta na sport i rekreację wyniosły w 2021 r. 16 608 525,08 zł.

2 930 000,00 zł to dotacje celowe, 342 625,00 zł nagrody prezydenta 
miasta. 600 000,00 zł przeznaczyliśmy na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej.

Modernizacja obiektów 
miejskich kosztowała 
160 000,00 zł 
w przypadku lodowiska 
Jastor. O 10 tys. zł 
mniej wydaliśmy na 
modernizację Stadionu 
Miejskiego.
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji dysponuje 
w sumie 33 obiektami. 
w 2021 r. MOSiR 
zorganizował 65 imprez, 
w których udział wzięło 
około 7 000 uczestników.

Na terenie 
naszego miasta 
działają 54 kluby 
sportowe, w tym 18 
uczniowskich klubów 
sportowych.
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
przeznaczył na 
zakupy inwestycyjne 
247 000,00 zł.

JKH GKS Jastrzębie

Jastrzębski Węgiel
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
I EKOLOGIA
Termomodernizacja budynków, instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana 
kotłów czy nasadzenia zieleni to działania z korzyścią dla środowiska, 
a zatem nas wszystkich, bez wyjątku. W 2021 r. na działalność związaną 
z ochroną środowiska wydaliśmy łącznie 6 085 311,99 zł. Dzięki nim:
• 686 gospodarstw domowych otrzymało dofinansowania do urządzeń 

grzewczych i odnawialnych źródeł energii,
• 89 gospodarstw otrzymało dofinansowanie do budowy przyłączy 

kanalizacji sanitarnej,
• 64 gospodarstwa skorzystały z dofinansowania na urządzenia 

do retencjonowania wody.

Jakość powietrza
Monitorujemy jakość powietrza i na bieżąco 
śledzimy poziom zanieczyszczeń. O wynikach 
informujemy na naszej stronie internetowej 
oraz na miejskich wyświetlaczach LED.

Ekopatrol
W ciągu roku Ekopatrol skontrolował 240 posesji. 
W 20 przypadkach zastosowano karę grzywny, 
a w 30 udzielono pouczenia. Patrole stale 
monitorują też nielegalne wysypiska śmieci.

Ekomural
Na jednym z bloków przy ulicy 
Krakowskiej powstał pierwszy w naszym 
mieście ekomural. Ma prawie 200 
metrów kwadratowych powierzchni 
i dzięki użyciu specjalnych farb 
oczyszcza powietrze z tlenków azotu, 
zmniejsza zanieczyszczenie powietrza 
formaldehydem, zapobiega rozwojowi 
grzybów i pleśni na powłoce oraz 
eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
Jeden metr kwadratowy pomalowanej 
powierzchni oczyszcza powietrze jak 
jedno dorosłe drzewo. Autorką projektu 
jest Izabela Szulc, której praca zwyciężyła 
w głosowaniu internetowym.

Ekomural przy ul. Krakowskiej
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INFORMACJA 
I PROMOCJA

Sprawne informowanie o najważniejszych sprawach z życia miasta oraz 
promowanie jego pozytywnego wizerunku zarówno wśród jastrzębian, 
jak i osób spoza miasta to ważny element budowania tożsamości 
mieszkańców. Na ten cel w 2021 r. przeznaczyliśmy 687 133,13 zł.
27 500 egzemplarzy każdego z wydań ga-
zety „Jastrząb” trafiało w minionym roku 
do mieszkańców. W związku z pandemią 
COVID-19 w minionym roku gazeta wyda-
wana była w cyklu dwumiesięcznym. W ten 
sposób ukazało się 7 numerów, w tym 
1 poświęcony „Raportowi o stanie miasta” 
za 2020 r.

1 198  wiadomości opublikowaliśmy 
w 2021 r. na stronie internetowej miasta. 
Strona www.jastrzebie.pl to podstawowe 

źródło informacji nie tylko dla mieszkańców, 
ale i przedstawicieli mediów. Od 1 stycznia 
do 31 grudnia naszą stronę odwiedziło 
96 149 użytkowników (co oznacza ponad 
dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 
2019). W 2021 r. uruchomiliśmy również 
obcojęzyczne wersje strony (angielską, 
czeską i niemiecką), by jeszcze skuteczniej 
docierać do naszych partnerów z zagranicy.

14 500 osób śledzi profil miasta na Face-
booku (oznacza to wzrost o 11% w skali 

roku), 3 200 osób obserwuje nas na In-
stagramie (10-procentowy wzrost w skali 
roku). W mediach społecznościowych pu-
blikujemy najważniejsze informacje z życia 
Jastrzębia-Zdroju, a także promujemy jego 
pozytywny wizerunek wśród mieszkańców, 
turystów i partnerów biznesowych.

35 filmów opublikowaliśmy w 2021 r. na 
miejskim kanale YouTube. 1 408 miesz-
kańców zapisanych jest do systemu in-
formacji SMS.

160-lecie uzdrowiska
W 2021 r. przypadała 160. rocznica utworzenia jastrzębskiego 
uzdrowiska. Z tej okazji w miejskich kanałach informacyjnych po-
jawił się cykl artykułów, dotyczących historii Zdroju, jak również 
konkursów, promujących wiedzę o uzdrowisku. Można było w nich 
wygrać miejskie gadżety, w tym albumy dotyczące historii miasta. 
W parku stanęły również specjalne plansze z archiwalnymi fotogra-
fiami, przy których mieszkańcy miasta mogli wykonać sobie zdjęcia.

Odsłonięcie pomnika 
Henryka Sławika
Jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2021 w Jastrzębiu-
-Zdroju było upamiętnienie Henryka Sławika. Odsłonięcia ła-
weczki poświęconej bohaterowi dokonała prezydent Anna Het-
man z konsul Martą Ritecz-Sekulić, a wydarzenie rozpoczęło się 
wspólną modlitwą trzech wyznań: katolickiego, żydowskiego 
i ewangelicko-augburskiego. Na uroczystości przybyli znamienici 
goście nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Miasto Mistrzów
2021 był rokiem bezprecedensowych sukcesów jastrzębskich 
sportowców. W związku z tym miasto postawiło na budowanie 
tożsamości mieszkańców właśnie poprzez promocję sukcesów 
sportowych. Nakładkę na zdjęcie profilowe na Facebooku „Jestem 
z miasta mistrzów” wykorzystało ponad 1000 osób. Ubiegłoroczne 
sukcesy jastrzębskich sportowców stały się również impulsem do 
akcji „Po mistrzowsku dzielimy się dobrem”, prowadzonej w 2022 r.

Jastrzębskie murale
Prestiżową nagrodą „Mural Roku” nagrodzono 

wykonany w 2020 r. mural z okazji 40-lecia 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Plansze w Parku Zdrojowym
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