
Lp. NAZWA ZADANIA OPIS I UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU LOKALIZACJA  KOSZT  UWAGI KOMÓRKA REALIZUJĄCA

1.
Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego 
na Osiedlu Arki Bożka

Ustawienie dwóch stołów do gry typu warcaby i szachy betonowe w pobliżu tyrolek oraz 
trampolin na utwardzonej powierzchni ok. 20 metrów kwadratowych. Pozostałe środki 
finansowe na zagospodarowanie skweru wypoczynkowego do gier planszowych wraz z 
zorganizowaną zielenią np. drzewo, krzewy, kwiaty. Ponadto montaż huśtawki z pergolą 
przy ciągu pieszym. Celem realizacji projektu jest kontynuacja rozbudowy skweru 
wypoczynkowego znajdującego się na terenie oś. Arki Bożka. Jednocześnie tworzenie strefy 
rekreacyjno-ruchowej, która umożliwi integrację wszystkich mieszkańców osiedla. 

działka nr 176/25           90 269,00 zł 

Po dokonaniu rozeznania cen 
rynkowych w zakresie towarów i 
usług ustalono, że środki 
finansowe przeznaczone na 
realizację zadania pozwolą na 
zakup jednej ławki bujanej z 
pergolą i dwóch stolików do gry 
łącznie z utwardzeniem terenu 
pod ww. urządzeniami. 
Proponuje się realizację zadania 
do wysokości zabezpieczonych 
środków. 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ OSIEDLOWYCH / SOŁECKICH PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023 

MBP Filia nr 4 ul. 
Turystyczna 12, MBP Filia 

nr 5 ul. Jasna 1a, SPS nr 23 
ul. Szkolna 5

        125 404,00 zł 

OSIEDLE ARKI BOŻKA

OSIEDLE BARBARY

OSIEDLE BOGOCZOWIEC

2.

Projekt obywatelski ma na celu wzmocnienie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców 
Osiedla Barbary, a więc osiedla, na rzecz którego działają Filia nr 4 i nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w J-Z. Projekt jest ogólnodostępny i przyczyni się do poszerzenia działań 
Biblioteki adresowanych zarówno do mieszkańców korzystających systematycznie z jej 
usług, ale również dla tych osób które mogą stać się czytelnikami w przyszłości. Założeniem 
projektu i planowanych działań jest dołożenie wszelkich starań, by ci z mieszkańców, którzy 
z usług Biblioteki korzystają sporadycznie, stali się aktywnymi czytelnikami. W ramach 
zgłoszonego projektu planowana jest promocja Biblioteki i czytelnictwa poprzez organizacje 
spotkań autorskich, warsztatów i wydarzeń o charakterze plenerowym oraz wydanie 
materiałów promocyjnych. Wydarzenia te będą odbywać się bezpłatnie i ogólnodostępnie 
w ww. Bibliotekach. W ramach projektu planowana jest także rozbudowa zbiorów 
Biblioteki oraz wzmocnienie ich atrakcyjności, poprzez zakup najnowszych pozycji 
wydawniczych, gier i zbiorów multimedialnych. Celem jest zwiększenie integracji 
wewnątrzosiedlowej. Działalność Bibliotek dla mieszkańców Osiedla Barbary ma istotne i 
niepodważalne znaczenie, szczególnie w tak trudnych czasach, a jakimi mamy do czynienia 
obecnie. Biblioteki mimo lockdown-u funkcjonowały (z krótkim okresem wyłączenia). 
Stworzono w nich strefy bezpieczne i przyjazne dla dzieci i dorosłych. Szczególnie dla 
seniorów, biblioteki są wsparciem w trudnym i smutnym czasie. Organizowane w ramach 
projektu wydarzenia-spotkania autorskie i warsztaty oraz imprezy o charakterze 
plenerowym a także zakupione zbiory, wzbogacą ofertę kulturalną adresowaną dla 
mieszkańców Os. Barbary umożliwiając im szerszy i bezpłatny dostęp do dóbr kultury.

Kultura dla Barbary
Wydział Kultury, Sportu i 

Turystyki/ Miejska 
Biblioteka Publiczna
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3. 
Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i 
utwardzenie terenu

Likwidacja chodnika i utwardzenie terenu do wysokości środków 42.014,00 złotych. Celem 
realizacji zadania jest poprawa sytuacji parkingowej, z której skorzystają mieszkańcy osiedla 
Bogoczowiec.

działki nr 3504/39, 
3353/39

          42 014,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

4.
Wymiana uszkodzonych i skorodowanych 
słupów oświetlenia ulicznego

Zadanie polegać będzie na wytypowaniu najbardziej uszkodzonych i skorodowanych 
słupów oświetlenia ulicznego, wymiana na nowe, stalowe ocynkowane. Zakup podstaw i 
stalowych masztów. Zdecydowana część istniejących słupów jest skorodowana, zdarzają się 
przypadki odpadania kawałków betonu co jest niebezpieczne dla przemieszczających się 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wytypowanie słupów do wymiany dokonają służby 
techniczne Urzędu Miasta. Wnioskodawca może wziąć udział w typowaniu słupów do 
wymiany z głosem doradczym.  

Teren osiedla Chrobrego           79 002,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

5. Park Trampolin w Jarze Południowym

Projekt zakłada montaż trampolin naziemnych w Jarze Południowym. Budowa powinna 
polegać na wykonaniu grupy trampolin ułożonych jak najbliżej siebie, aby dzieci czy dorośli 
mogli przemieszczać się z jednej na drugą. Jest to uniwersalny sprzęt sportowy, 
umożliwiający świetną zabawę dla dzieci, ale także dla dorosłych. Zabawa dla całej rodziny. 
Oprócz pozytywnych emocji, zabawa na trampolinie przynosi wiele korzyści dla zdrowia. 
Warto wzbogacać tereny rekreacyjne, ponieważ to nie tylko zabawa, ale tez doskonała 
forma ćwiczeń ruchowych. Skoki sprzyjają prawidłowemu rozwojowi muskulatury i 
postawy, polepszają kondycję, koordynację. Zabawa na trampolinach może być zabawą 
indywidualną, ale także grupową. Dla dorosłych trampoliny mogą się stać dodatkowym 
elementem treningu. Inwestycja ta urozmaici teren rekreacyjny obok placu zabaw i boiska 
do piłki plażowej. Przebywa tam sporo rodzin, więc projekt umili dodatkowo czas 
mieszkańcom.

działka nr 15/27 w Jarze 
Południowym obok boiska 
do piłki plażowej

        105 539,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

OSIEDLE GWARKÓW

OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE

OSIEDLE CHROBREGO
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6.
Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i 
Dolne

Zadanie zakłada zorganizowanie dwóch imprez na wolnym powietrzu w okresie od 
01.05.2023 do 30.09.2023 na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne dla społeczności lokalnej. 
Wnioskodawca ma za zadanie uwzględnić daty planowanych imprez z Zarządem Osiedla. 
Podczas trwania imprez zorganizowane zostaną różne atrakcje dla dzieci i dorosłych: gry, 
konkursy i zabawy z animatorami, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP. 
Przewidziane są również zamki i zjeżdżalnie nadmuchiwane dla dzieci. Zaprezentują się 
również zespoły ludowe z naszego Osiedla. Należy uwzględnić również oprawę artystyczno-
muzyczną z nagłośnieniem. Głównym celem projektu jest organizacja imprez kulturalno-
sportowych i festynów ludowych dla mieszkańców Osiedla zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Wspólna zabawa ma na celu integrację mieszkańców osiedla oraz aktywne spędzanie czasu 
na wolnym powietrzu. Bedzie to miało ogromny pozytywny wpływ na nawiązanie relacji 
interpersonalnych szczególnie po zakończeniu pandemii.

Rodzinny plac rekreacyjny 
przy OSP Jastrzębie Górne, 
działka nr 1662/226, ul. 
Pszczyńska 138

          25 000,00 zł 
Wydział Kultury, Sportu i 
Turystyki/ Miejski 
Ośrodek Kultury

7.
II etap budowy rodzinnego placu 
rekreacyjnego

II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego jest kontynuacją zagospodarowania terenu 
przy OSP Górne. I etap zawierał budowę siłowni na wolnym powietrzu i placu zabaw. W II 
etapie zaplanowano utwardzenie miejsc na 2 namioty piknikowe (2 namioty o wymiarach 
10m x 5m), dojazd do miejsc postojowych na 5 samochodów. Na miejscach postojowych 
należy uwzględnić materiał umożliwiający przenikanie wody do gruntu. Na terenie placu 
należy również zamontować 2 ławki z koszami na śmieci oraz oświetlenie solarne. Celem 
projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawy jakości życia 
lokalnej społeczności poprzez utworzenie miejsca, które pozwoli nam przyjemnie spędzać 
czas na świeżym powietrzu. Jak również uatrakcyjni miejsce spotkań, ułatwi nawiązywanie i 
utrwalanie kontaktów oraz poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu. 
Oświetlenie pozwoli zapobiec dewastacji siłowni, placu zabaw oraz całej reszty inwestycji. 
Uzupełnienie i odpowiednie zagospodarowanie terenu przy OSP umożliwi nam bezpieczne 
i sprawne organizowanie imprez dla społeczności lokalnej.

działka nr 1662/226 w 
rejonie Pszczyńskiej 138

        150 000,00 zł 

Koszt projektowanego zadania 
został określony na podstawie 
wyceny szacunkowej. Kosztorys 
szczegółowy zostanie 
sporzadzony wraz z 
dokumentacją projektową. 

Miejski Zarząd 
Nieruchomości

OSIEDLE MORCINKA
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8. Mega zjeżdżalnia na Morcinku

Projekt polega na wykonaniu około 20 metrowej zjeżdżalni rynnowej krętej przy jarze 
osiedlowym przy ul. Katowickiej. Do wykonania będzie jedna zjeżdżalnia rynnowa, która 
wykorzysta naturalne pochylenie tego terenu. W tym terenie wymagana będzie niewielka 
niwelacja terenu oraz oczyszczenie z krzewów i krzaków z miejsca, w którym będzie ślad 
zjeżdżalni. Zabudowa podestu w części startowej. Zakup i postawienie latarni. Rozbudowa i 
modernizacja jaru zwiększy jego atrakcyjność. Przedmiotowy projekt ma na celu 
aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, 
rodzinne spędzanie wolnego czasu. Celem projektu jest ponownie ożywienie osiedlowego 
jaru, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, którzy będą mogli aktywnie i 
bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy 
Miasta, w szczególności lokalna społeczność osiedla Morcinka, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż jest ogromne 
zapotrzebowanie na tego typu atrakcje, jak zjeżdżalnia. Na osiedlu Morcinka nie ma 
zjeżdżalni tego typu, a są jedynie na kilku placach zabaw, lecz bardzo nieduże. 
Zaprojektowana górka będzie fantastycznym miejscem dla dzieci, a dzięki zjeżdżalni zyska 
na atrakcyjności i umożliwi pełne jej wykorzystanie przez cały rok. Inwestycja ta będzie 
wyróżniać się na tle innych i znacznie uatrakcyjni to miejsce. Istniejące urządzenia w jarze 
są niewystarczające dla tak dużej ilości dzieci i młodzieży. 

działka nr 450/5, ul. 
Katowicka

          69 866,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

9. Remont chodników na Osiedlu Pionierów

Projekt przewiduje wykonanie remontu chodnika wzdłuż ulicy Warmińskiej od nr 2 do nr 28 
z kostki betonowej wraz z wjazdem pod blok nr 16-28. Długość chodnika 112m. Szerokość 
chodnika 2m. Wjazd pod blok o szerokości 7m.  Remont chodnika ul. Warmińska w szczycie 
klatki 14. Długość chodnika 53m, szerokość 1,50m. Remont chodnika wzdłuż ulicy 
Mazurskiej na odcinku od ul. Arki Bożka do ulicy Śląskiej wraz z fragmentami chodnika na 
ul. Śląskiej. Chodnik z kostki betonowej. Długość chodnika 150m. Szerokość chodnika 1,6m. 
Remont chodników ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i wygody poruszania się 
pieszo. Nawierzchnia chodnika na ulicy Warmińskiej wykonana jest z płyt chodnikowych w 
nieodpowiednim stanie technicznym. Płyty chodnikowe są pokrzywione, połamane, z 
ubytkami. Przez to poruszanie się pieszo po tym chodniku jest mocno utrudnione. Chodnik 
wzdłuż ulicy Mazurskiej i Śląskiej również nie jest równy i posiada ubytki w nawierzchni. Na 
remoncie chodnika skorzystają przede wszystkim mieszkańcy okolicznych bloków. Na 
remoncie chodnika przy ulicy Warmińskiej skorzystają również inni mieszkańcy Osiedla 
poruszający się pieszo do sklepów w sąsiedztwie ulicy Warmińskiej i Podhalańskiej. 
Chodnikiem wzdłuż ulicy Mazurskiej poruszają się dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 
mieszkańcy osiedla w kierunku Targowiska Miejskiego.

ul. Warmińska, działki nr 
248 oraz 169/11, ul. 
Mazurska działka nr 220, 
ulica Śląska działki nr 212, 
221

        136 922,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

OSIEDLE PIONIERÓW

OSIEDLE PRZYJAŹŃ
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10. Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"

Projekt polega na zorganizowaniu festynu dla mieszkańców. Podczas festynu odbędą się 
gry i zabawy dla lokalnej społeczności, turniej piłki nożnej na boisku oraz inne rozgrywki 
sportowe dla dzieci. W programie przewidziane są też animacje dla dzieci oraz zabawa na 
urządzeniach pneumatycznych. Całość oprawiona będzie muzyką (zespół lub DJ). Termin 
realizacji wrzesień 2023. Festyn ma na celu promocję sportu i aktywnego spędzania czasu 
przez naszych mieszkańców, integrację mieszkańców osiedla Przyjaźń. Z wydarzenia będą 
mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy.

Jar pomiędzy ulicami 
Moniuszki i Kopernika na 
Os. Przyjaźń

          26 000,00 zł 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji

11. Wesołe rozpoczęcie wakacji

Projekt polega na zorganizowaniu festynu na rozpoczęcie wakacji dla mieszkańców oś. 
Przyjaźń. W programie: gry i zabawy dla dzieci (z muzyką), zabawy na urządzeniach 
pneumatycznych (dmuchańcach), zabawy z animatorami, wata cukrowa dla dzieci, popcorn 
dla dzieci, zabawa "wiejska zagroda", warsztaty rzeźbiarskie, program animacji dla dzieci z 
udziałem postaci z bajek. Termin czerwiec. Celem realizacji zadania jest zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych wyrażony poprzez pobudzenie motywacji, integracji 
rodzinnej, lokalnego społeczeństwa. Zadanie zostanie wykonane na wolnym powietrzu - 
będzie mógł skorzystać z niego każdy mieszkaniec miasta.

Jar pomiędzy ulicami 
Moniuszki i Kopernika na 
Os. Przyjaźń w Jastrzębiu-
Zdroju

          20 000,00 zł 
Wydział Kultury, Sportu i 
Turystyki/ Miejski 
Ośrodek Kultury

12. Wymiana chodnika 
Wymiana dwóch nitek chodnika i łącznika, wymiana konstrukcji podbudowy i nawierzchni z 
kostki. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczęszczających ten 
chodnik. Z chodnika będą korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla Przyjaźń oraz goście.

Chodnik za blokiem przy 
ul. Kopernika 2-4, działka 
nr 3433/58

          30 000,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

13. Bezpieczny plac zabaw

Doposażenie szkolnego monitoringu w 2 lub 3 kamery, które zamontowane będą na placu 
zabaw przy szkole. Kamery zostaną domontowane do istniejącej infrastruktury. Celem 
projektu jest poprawa bezpieczeństwa, plac zabaw jest dostępny dla wszystkich 
mieszkańców. 

Plac zabaw przy Zespole 
Szkół Mistrzostwa 
Sportowego ul. Piastów 15

          26 000,00 zł Wydział Edukacji

14. Budowa ścieżki spacerowej

Utworzenie ścieżki spacerowej obejmuje: wytyczenie i budowę ścieżki wykonanej z 
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o wymiarach dł. 160m szerokość 1,5m, 
ustawienie koszy na śmieci (3) oraz koszy na odchody odzwierzęce (2), projekt. 
Charakterystyka długoterminowych skutków zagospodarowania terenu i stworzenie na nim 
ścieżki spacerowej wpłynie znacząco na poprawienie jakości okolicy. Zabudowa ścieżki oraz 
koszy stworzy miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności i wywrze pozytywny wpływ na 
relacje sąsiedzkie, jak i międzyludzkie. Inwestycja w przyszłości nie będzie generowała 
żadnych kosztów.

działka nr 362/62           89 147,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

15.
Remont chodnika ulicy Goździków od 
Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej

Wymiana nawierzchni chodnika i likwidacja słupków przeszkodowych. Celem projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

działki nr 979/9, 253/13, 
1727/10

          33 632,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

OSIEDLE TUWIMA

OSIEDLE ZDRÓJ

OSIEDLE STASZICA
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16. Zdrój bardziej dostępny

Zadanie składa się z poniższych działań:
1. zamontowanie kostki integracyjnej z wyczuwalnymi wypustkami na trzech przejściach dla 
pieszych,
2. zamontowanie systemu informacyjno-nawigacyjnego Totupoint na sześciu przystankach 
autobusowych, w Parku Zdrojowym i na kąpielisku Zdrój,
3. zamontowanie tabliczek NFC z informacją w brajlu, druku wypukłym i głosową w Parku 
Zdrojowym i na kąpielisku Zdrój,
4. zorganizowanie dwóch szkoleń dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców na temat 
dostępności i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

Dostęp do informacji jest poważnym problemem dla niewidomych, słabowidzących i 
seniorów, ponieważ zwykle są zamieszczane w formie wizualnej. Staje się łatwiejszy dzięki 
odpowiedniemu znakowaniu przestrzeni publicznej, które pomaga w zlokalizowaniu 
przystanku, budynku, przejścia dla pieszych, bezpiecznym przejściu przez jezdnię. 
Proponowane rozwiązania będą przydatne też dla osób pełnosprawnych. Każdy posiadacz 
smartfona może zainstalować aplikacje dające dostęp do informacji z tabliczek NFC i 
znaczników Totupoint, np. o rozkładzie jazdy autobusów.
Cele projektu: zwiększenie dostępności dzielnicy Zdrój, wzrost bezpieczeństwa osób z 
dysfunkcją wzroku i seniorów, wzrost świadomości i wiedzy uczestników szkoleń na temat 
komunikacji z osobami niepełnosprawnymi i dlaczego dostępność się opłaca.

3 przejścia dla pieszych na 
ul. 1 Maja (przez 
Słoneczną, obok sklepu 
Żabka, apteki Zdrój); 
przystanki autobusowe: 
Urząd Skarbowy, 1 Maja 
Bank, 1 Maja Kościół, 1 
Maja Karola Miarki, Karola 
Miarki, Dworzec Zdrój; 
wejścia do: Parku 
Zdrojowego, biblioteki, 
inhalatorium, Domu 
Zdrojowego, toalet w 
parku, na teren kąpieliska 
Zdrój; kąpielisko Zdrój, 
Park Zdrojowy

          45 000,00 zł 

Wydział IKI pozytywnie opiniuje 
wniosek w zakresie wymiany 
kostki na integracyjną na 
przejściach dla pieszych na ul. 1 
Maja - przez ul. Słoneczną, obok 
sklepu Żabka i apteki Zdrój. 
Montaż znaczników Totupoint i 
tabliczek NFC na wiatach 
przystankowych wymaga 
uzgodnień z MZK pod kątem 
zasilania i możliwości 
technicznych, a na terenie Parku 
Zdrojowego wymagane są 
uzgodnienia z konserwatorem 
zabytków. Wszystko to może 
skutkować iż wniosek nie będzie 
w całości zrealizowany. Z uwagi 
na wzrost cen szacunkowy koszt 
przeliczono procedurowo 
podając kwotę wyższą 
niezbędną do realizacji zadania 
o 1,5% tj. do kwoty 45 000 zł.

Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

17.
Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 
11 Listopada

Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada. Wymiana nawierzchni 
spowodowana jest złym stanem drogi, krawężniki są powywracane. Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do bloku i garaży.

działka nr 1023/60           83 500,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

18. Przebudowa oświetlenia ulic

Wymiana starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED w ramach 
posiadanych środków, w uzgodnieniu lokalizacji w terenie. Słupy stare betonowe. Ich stan 
techniczny się pogarsza. Wymiana opraw spowoduje oszczędności na energii.

Osiedle Zofiówka           66 158,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

19.
Wykonanie - położenie chodnika przy drodze 
osiedlowej ok. 35 mb

Remont chodnika. Chodnik ten jest zagrożeniem dla mieszkańców, tym bardziej, że część 
chodnika jest położona, a druga część wygląda fatalnie. O zmierzchu trudno po nim przejść, 
tym bardziej, że umiejscowiony jest przy głównej drodze osiedlowej. 

działki nr: 1076/64, 
1063/63

          25 000,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

OSIEDLE ZOFIÓWKA

OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA
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20. Biblioteka pełna nowości

Zakup nowych książek dla MBP Filia nr 10. Celem zadania jest uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej i wzbogacenie jej o nowe tytuły książkowe literatury pięknej oraz 
popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych. Z takiej oferty będzie mógł korzystać każdy 
użytkownik Biblioteki. Zakup nowości pozwoli na promocję literatury w środowisku 
lokalnym, wpłynie na różnorodność, atrakcyjność księgozbioru filii i zachęci do aktywności 
czytelniczej. Czytanie to przyjemna i przynosząca wiele korzyści forma spędzania wolnego 
czasu, a każda biblioteka powinna mieć możliwość uatrakcyjnienia tego czasu poprzez 
bogatą różnorodną i atrakcyjną ofertę książkową. Rozbudowa bazy księgozbioru Biblioteki 
o nowe, atrakcyjne tytuły wydawnicze oraz gry planszowe dla dzieci jest przedsięwzięciem 
o dużym znaczeniu dla wszystkich mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.

ul. Reja 6, MBP Filia nr 10           10 000,00 zł 
Wydział Kultury, Sportu  i 
Turystyki/ Miejska 
Biblioteka Publiczna

21.
Utworzenie strefy przystankowej (wiata + 
stacja naprawy rowerów)

Wskazane zadanie do realizacji dotyczy terenu miejskiego. Proponowane doposażenie 
strefy przystankowej w wiatę rowerową i stację naprawy rowerów byłoby dużym 
uatrakcyjnieniem dla mieszkańców w każdym wieku. Przedmiotowy projekt ma na celu 
aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura czy 
rodzinne spędzanie czasu. Głównym aspektem jest aktywne spędzenie czasu na świeżym 
powietrzu przez młodzież, dorosłych oraz dzieci. Projekt nie wymaga dużych nakładów 
finansowych w przyszłości (konserwacja, bieżące naprawy i remonty). Nadmieniam, że 
przedmiotowy teren jest praktycznie jedynym miejskim gruntem na osiedlu Złote Łany a 
wiata i stacja naprawy rowerów będzie dobrym rozwiązaniem w kontekście bliskości 
Żelaznego Szlaku Rowerowego. 

działka nr 2821/62           35 216,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

22.
Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z 
przebudową przepustów od nr 91 do 99a

Przebudowa przepustów wraz z wymianą rur PCV, wyłożenie dna i skarp płytami 
ażurowymi. Rowy i przepusty nie spełniają swojej roli, nie zbierają wody tak jak powinny, 
zalewa wjazdy, posesje i drogi.

ul. 3 Maja         139 576,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

23.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości 
w Bziu

Budowa dalszego odcinka chodnika wzdłuż ul Niepodległości od nr 266 do wyczerpania 
kwoty wskazanej we wniosku, zgodnie z istniejącym projektem. Celem projektu jest 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa.

Ul. Niepodległości 266         266 361,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

OSIEDLE ZŁOTE ŁANY

SOŁECTWO BORYNIA

SOŁECTWO BZIE

SOŁECTWO MOSZCZENICA
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24.
Remont fragmentu nawierzchni ulicy 
Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego

Koniecznym jest na nawierzchni przedmiotowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej według 
naszej oceny uzupełnienie powstałych ubytków w jezdni, pokrycie nową warstwą tzw. 
Frezu. Inną częścią zadania byłoby przedłużenie linii oświetlenia ulicznego do końca ulicy 
Komuny Paryskiej. Zły stan nawierzchni przedmiotowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej 
(liczne ubytki, koleiny) i brak oświetlenia znacznie utrudniają bezpieczne przemieszczanie 
się w tej części naszej miejscowości. Mieszkańcy liczą na poprawę możliwości bezpiecznego 
użytkowania końcowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej. W celu podniesienia 
bezpieczeństwa wielu osób korzystających z przedmiotowego fragmentu sołectwa 
Moszczenica wnioskujemy jak wyżej.

fragment ulicy Komuny 
Paryskiej od posesji nr 62a 
do skrzyżowania z ulicą 
Szotkowicką

        153 341,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

26.

Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do 
granic miasta (w ramach posiadanych 
środków) cd.

Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zniszczona nawierzchnia z licznymi 
wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą 
pieszo, rowerem i pojazdami mechanicznymi.

ul. Myśliwska           68 389,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

SOŁECTWO SKRZECZKOWICE

SOŁECTWO SZEROKA

1) zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla wykonywania celów statutowych realizowanych 
w służbie społeczeństwu przez OSP Ruptawa. W ramach projektowanej tej części zadania 
proponuje się zakup lekkiego specjalistycznego pojazdu kwatermistrzowskiego, który 
będzie wprowadzony i utrzymywany w gotowości operacyjnej na potrzeby realizacji celów 
statutowych przez OSP Ruptawa i który wymieni coraz częściej zawodzący, obecny pojazd 
Citroen Jumpy wyprodukowanego w roku 2008. W obecnym aucie zawodzi elektryka i 
elektronika, system wydechowy, DPF, postępuje korozja. Mimo tego, pojazd mógłby być 
przekazany do innej, rzadziej wyjeżdżającej jednostki OSP z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Zakup samochodu da możliwość sprawnego i bezpiecznego dotarcia wszędzie, gdzie Straż 
Pożarna jest potrzebna przy bardzo szerokiej uniwersalności wykorzystania tego pojazdu. 
Planuje się, żeby nowe auto miało miejsca dla 3 a najlepiej 5 ratowników i miało przestrzeń 
bagażową na sprzęt niezbędny do udziału w danych akcjach ratowniczych. Auto musi się 
zmieścić do obecnego garażu, zatem wymiary winny być bliskie odpowiednikom aut 
oznaczonych L2H1. Dobrze byłoby, żeby pojazd był wyposażony w hak, belkę świetlno-
dźwiękową, radiostację przewoźną i oklejenie numerami operacyjnymi na kolorze lakieru 
zgodnym z obowiązującymi Straż Pożarną przepisami.  Zadanie pozwala zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców.
2) Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako wyposażenia nowego wozu strażackiego dla 
wykonywania statutowych realizowanych w służbie społeczeństwu przez OSP Ruptawa. 
Urządzenie gaśniczo-tnące łączy w sobie funkcje cięcia i przebijania strumieniem wysokiego 
ciśnienia wody ze specjalnym materiałem ciernym pozwalającym przebijać się przez 
przeszkody i po przebiciu wody skutecznie gasić ukryty pożar.

Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - 
wsparcie służby strażaków ochotników z OSP 
Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia 
gaśniczo-tnącego

Wydział - Straż Miejska, 
Zarządzanie Kryzysowe i 

Sprawy Obronne
25.

Remiza OSP Ruptawa, ul. 
Cieszyńska 101a 

        245 750,00 zł 

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA
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27.
Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców 
Śląskich 28-28E

Utwardzenie drogi polega na zdjęciu podłoża i wykonaniu podbudowy z tłucznia kamienia 
oraz z nawierzchni z frezu do wyczerpania środków. Poprawa dostępności i dojazdu do 
posesji.

działki nr: 959/130, 
893/136, 824/132

        120 000,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

28. Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych

Zadanie polega na zakupie i zabudowie tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami 
domów: ul. Powstańców Śl. 34-34C, 36, 36 A oraz ul. Gagarina 134A - 134, 136. Zakup tablic 
informacyjnych z nazwą ulicy i numerami oraz ich zabudowa wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców.

ul. Powstańców Śl. 34 - 
34C, 36, 36A, 
ul. Gagarina 134A - 134, 
136

            2 500,00 zł 
Jastrzębski Zakład 
Komunalny

29.
Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do 
wyczerpania środków

Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na 
odcinku około 115 m od posesji nr 7 do wyczerpania środków. Budowa oświetlenia 
zwiększy bezpieczeństwo osób mieszkających na ul. Ludowej oraz osób ich odwiedzających.

działka nr 512/122           25 000,00 zł 
Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

30.
Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 
częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych

Zakup 3 szt. Ubrań specjalnych SX 4 Gold, 2 częściowych OPZ oraz jeżeli pozostaną środki 
zakup rękawic ochronnych dla potrzeb drużyny OSP Szeroka ul. Gagarina 130. Zakup ten 
jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa drużyny w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, 
w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój.

ul. Gagarina 130             7 653,00 zł 
Wydział - Straż Miejska, 
Zarządzanie Kryzysowe i 
Sprawy Obronne
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