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Szanowni Państwo,  

rok 2021 był drugim, w którym pandemia pozostawiła swoje piętno na naszym życiu. Każdy 
z nas odczuł to w życiu osobistym i zawodowym. Odchodzili bliscy. Byliśmy oddaleni od 
siebie pracując i ucząc się zdalnie. Zadania często były realizowane z opóźnieniem. Brak 
pracowników, problemy z materiałami i coraz wyższe ceny skutkowały przesunięciami 
terminów zakończenia inwestycji. Tak było w całym kraju. Wzrastająca inflacja odbiła się na 
stanie naszych finansów w domach, zakładach pracy, firmach. W jakiej kondycji zostawiamy 
Jastrzębie-Zdrój na koniec 2021 roku? O tym w raporcie.  
Raport powstał zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2020 r. Poz. 
713 z poźn. zm.] i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta 
w 2021 roku. Celem raportu jest zaprezentowanie sytuacji finansowej, stanu realizacji 
polityk, programów i strategii, informacji o realizacji budżetu obywatelskiego oraz 

wykonaniu uchwał Rady Miasta.       
Podsumowując życie miasta w minionym roku przedstawiamy dane policzalne i tym samym porównywalne z latami 
minionymi. Jednak same dane nie są w stanie pokazać wszystkiego. Życie miasta to przecież ludzie. Ich zaangażowanie, 
uczucia. Raport nie odzwierciedla również pełnego zakresu działań pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych czy 
instytucji kultury. A przecież to dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy w stanie wykonywać pracę administracyjną, organizować 
wydarzenia, objąć opieką potrzebujących, kształcić młode pokolenia czy realizować ważne dla miasta inwestycje. Miniony rok 
był bowiem pierwszym rokiem realizacji nowej strategii rozwoju miasta. To bardzo ważne w dobie transformacji gospodarczej, 
energetycznej i społecznej. Zmian, na które wszyscy czekamy jeszcze w tym momencie nie widać. Nie sposób jednak nie 
wspomnieć, że mnóstwo osób przygotowuje wiele projektów i dokumentów, po to, by za kilka lat nasze miasto było 
postrzegane nie tylko jako miasto górnicze. Mamy ambicje być zielonym miastem, stolicą turystyki weekendowej i sercem 
przemysłu wysokich technologii. W realizacji wszystkich zadań bardzo ważni są mieszkańcy naszego miasta i organizacje 
pozarządowe. Wszystkie uwagi, propozycje od Was, jastrzębianek i jastrzębian, są dogłębnie analizowane, dyskutowane  
i wdrażane, jeśli tylko można je w danej chwili realizować. Część z tych uwag czeka na dogodny czas realizacji. Serdecznie za 
nie dziękuję. Z radością realizowaliśmy Wasze pomysły na zagospodarowanie najbliższej przestrzeni, które zgłaszacie  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
Podsumowując w kilku zdaniach kondycję miasta na koniec roku, należy powiedzieć, że jest ono w dobrym stanie. Mimo wielu 
ograniczeń i oszczędności, realizowaliśmy wszystkie zadania należące do samorządu. Zadbaliśmy o stan naszego powietrza 
inwestując w odnawialne źródła energii oraz przekazując mieszkańcom dotacje na wymianę kotłów grzewczych czy małej 
retencji. Realizowaliśmy inwestycje, które ułatwią bezpieczne poruszanie się po drogach oraz zmienią oblicze naszego miasta. 
Wśród nich są m.in.:  
•  zabytkowy budynek Łazienki III, przeznaczony na nowe miejsce kultury, 
•  plan zdrojowy, na którym będziemy organizować wiele wydarzeń integrujących naszych mieszkańców, 
•  stara Łaźnia Moszczenica, w której przedstawimy wystawę Carbonarium – historię węgla, kopalń i naszego miasta, 
•  nowy blok mieszkalny przy ul. Witczaka  
•  budynek na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Usług Wspólnych przy ul. Wrocławskiej 
•  termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 
•  parking przy ul. Wielkopolskiej   
•  modernizacja budynku przy ul. Gagarina na potrzeby centrum usług społecznych, mieszkań tymczasowych 
•  rondo na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego, Północna, Graniczna 
•  wiadukt wzdłuż Al. Piłsudskiego 
•  rondo na skrzyżowaniu Armii Krajowej, Ranoszka 
Wśród strategicznych zadań, mających znaczenie dla rozwoju miasta były: uchwalenie studium zagospodarowania 
przestrzennego, intensywne prace nad przywróceniem połączenia kolejowego do Jastrzębia-Zdroju. Na koniec roku 
zostawiliśmy miasto w stabilnej kondycji finansowej. Jednak chcąc zrealizować ważną dla przyszłości inwestycję, czyli deptak 
na odcinku ul. 1 Maja, gdzie będą rozwijać się małe i średnie przedsiębiorstwa, zaciągnęliśmy pożyczkę. Przed nami ogromne 
wyzwania w tym zakresie. Więcej informacji znajdą Państwo w tym dokumencie.  
Dziękuję wszystkim, którzy z zaangażowaniem wykonywali zadana na rzecz naszego Jastrzębia-Zdroju. 

 
Prezydent Jastrzębia-Zdroju 
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I. Informacje o mieście  
Jastrzębie-Zdrój uzyskało prawa miejskie w 1963 r. Dawniej znany w całej Europie kurort, od lat 70-
tych miasto górnicze, które zapisało się w historii walką o wolność, strajkami i podpisaniem 
Porozumienia Jastrzębskiego 3 września 1980 r.  

     

 
 
 
 

80 426 mieszkańców 
 

 

 
38 521 mężczyzn    41 905 kobiet 

 
 

     (źródło: UM Jastrzębie-Zdrój, ewidencja ludności)        

zameldowania na pobyt czasowy 642 
wymeldowania 1084 
zameldowania 1784 
zgony 1121 
urodzenia 576 
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 Majątek miasta  

  

1 126,8312 ha 
własność gminy Jastrzębie-Zdrój 

wraz z prawem wieczystego użytkowania 

8 515 ha 
powierzchnia miasta  

6 942 730,70 zł 
za zbycie  
gruntów 

14,7216 ha 
gruntów zbyliśmy 

w 2021 r.  

5 041 490,91 zł 
wydaliśmy  

na zakup gruntów 

23,3322 ha 
gruntów nabyliśmy 

w 2021 r.  
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 Zestawienie ilościowe budynków stanowiących własność gminy 

Lp. Wyszczególnienie Ilość obiektów według stanu na 31.12.2021 r. 
 Budynki ogółem, w tym: 163 

1. Mieszkalne komunalne    5 
2. Socjalne  12 
3. Domy sołeckie 3  
4. Oświatowe 53 
5. Ochotniczych Straży Pożarnych 5 
6. Pawilony handlowe 8 
7. Służby zdrowia 5 
8. Administracyjne 18 
9. Garaże 4  

10. Pozostałe o różnym wykorzystaniu 29 
11. Instytuty kultury 7 
12. Pomoc społeczna, noclegownia 3 
13. Obiekty sportowo-rekreacyjne 11 

Szczegółowe informacje na temat mienia miasta zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu  
tj. „Informacji o stanie mienia miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2021 r.” 

 Zarządzanie miastem 
 
 Władza wykonawcza

Prezydent Miasta – Anna Hetman 

I Zastępca Prezydenta Miasta 

Roman Foksowicz 

II Zastępca Prezydenta Miasta  

Robert Cichowicz 

Sekretarz Miasta – Krzysztof Kucia 

Skarbnik Miasta – Dariusz Holesz 

Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju 
Agnieszka Pabich 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych  

Halina Humeniuk 

Społeczny doradca ds. polityki senioralnej 

 Krystyna Jurewicz 

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych   
Magdalena Ostaszewska-Wdowiak 

Pełnomocnik ds. młodzieży  
Katarzyna Wolińska 

Oficer rowerowy – Jarosław Piechaczek 

 Władza uchwałodawcza 

Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Szereda 

Radni Rady Miasta w 2021 r.: 
• Alina Chojecka 
• Małgorzata 

Filipowicz 
• Franciszek Franek  
• Angelika Garus-

Kopertowska  
• Łukasz Kasza 
• Szymon Klimczak 

• Mirosław Kolb 
• Józef Kubera 
• Bernadeta Magiera 
• Wojciech Marcol 
• Tadeusz Markiewicz 
• Andrzej Matusiak 
• Grzegorz Mosoń 
• Janusz Ogiegło 

• Ryszard Piechoczek 
• Jarosław Potępa 
• Iwona Rosińska 
• Tadeusz Sławik 
• Urszula Sobik 
• Janusz Toborowicz 
• Michał Urgoł 
• Stefan Woźniak
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 Komisje Rady Miasta w 2021 r. 

• Komisja Budżetu i Skarbu 
• Komisja Polityki Gospodarczej  

i Bezrobocia 
• Komisja Edukacji 
• Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  

i Samorządu Terytorialnego 
• Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

• Komisja Kultury, Sportu  
i Turystyki 

• Komisja Gospodarki Komunalnej 
• Komisja Gospodarki Przestrzennej 
• Komisja Skarg, Wniosków  

i Petycji 
• Komisja Rewizyjna

 Komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
 

Komórka organizacyjna Naczelnik/Kierownik 
Wydział Architektury  Barbara Mirecka 
Wydział Budżetu  Katarzyna Prątnicka 
Wydział Dialogu Społecznego  Barbara Więckowska 
Wydział Edukacji  Stanisław Faber 
Wydział Funduszy Pomocowych  Michał Domagała 
Wydział Geodezji i Kartografii  Jacek Kmita 
Wydział Gospodarki Komunalnej  Honorata Uchto 
Biuro ds. Zarządzania Jakością  Katarzyna Wołczańska 
Wydział Informacji, Promocji i Współpracy 
Zagranicznej  

Izabela Grela 

Wydział Informatyki  Mirosław Klimala 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Jarosław Piechaczek 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki  Ewa Gutowska 
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego  Agnieszka Marszałek 
Wydział Księgowości Budżetowej  Marzena Kryst 
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego  Daniel Zarzycki 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji  Piotr Kohut 
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora  Agnieszka Pabich 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Mariusz Rogala 
Wydział Organizacyjny  Marzena Zbrońska 
Wydział Podatków i Opłat  Aleksandra Strzemecka 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych  Beata Gatner-Piekar 
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej  Joanna Cisek 
Wydział - Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe 
i Sprawy Obronne  

Grzegorz Osóbka 

Urząd Stanu Cywilnego  Marek Mazur 
Biuro Rady Miasta  Barbara Madera 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów  Ewelina Stelmach 
Biuro ds. Zamówień Publicznych  Barbara Chodakowska 
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 Skład Młodzieżowej Rady Miasta 

1. Natalia Ulbrych - ZSP Wodzisław  
2. Jakub Satława – I LO 
3. Wiktoria Zdziarska - Frycz Rybnik 
4. Sylwester Reymann - ZS2 
5. Ramona Płotka – III LO 
6. Małgorzata Woryna – III LO 
7. Jakub Szczepanik - ZS5 
8. Adrianna Cieślik – I LO 
9. Kasandra Landzińska - ZS2 
10. Łukasz Mazur - III LO 

11. Kinga Kasińska - ZS2 
12. Aleksandra Musiał - SP15 
13. Kinga Chwast – I LO 
14. Sandra Sudoł - SP15 
15. Zuzanna Zawiślak – I LO 
16. Julia Popiołek – I LO 
17. Wiktoria Ostrowska - ZSMS 
18. Emilia Cich - SP6 
19. Daria Lachawiec - ZS6 
20. Angelika Serwotka - ZS2 

 
 Jednostki miejskie 

 

 

OŚWIATA 
22 przedszkola (w tym 2 z oddziałami integracyjnymi i 1 specjalne) dodatkowo 1 w ramach ZS-P 
16 szkół podstawowych (dodatkowo 3 w ramach zespołu szkół oraz 1 w ramach ZS-P) 
2 licea ogólnokształcące (dodatkowo 4 w ramach zespołów szkół) 
7 zespołów szkół 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 
Miejski Ośrodek Kultury – dyrektor Janusz Jurczak 
Miejska Biblioteka Publiczna – dyrektor Maria Kucharska 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dyrektor Zofia Florek 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica – dyrektor Ewelina Budzińska-Góra 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE I PRACA 
Dom Pomocy Społecznej – dyrektor Helena Zarzecka 
Ośrodek Pomocy Społecznej – dyrektor Klaudia Nietrzebka 
Środowiskowy Dom Samopomocy – prowadzony przez stowarzyszenie „Oligos” 
3 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – dyrektor Izabela Grzybek 
Publiczny Żłobek nr 1 – dyrektor Danuta Duda 
Powiatowy Urząd Pracy – dyrektor Andrzej Koba 

NADZÓR BUDOWLANY I SPRAWY KOMUNALNE 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Powiatowy Inspektor Wojciech Długosz 
Miejski Zarząd Nieruchomości – dyrektor Beata Olszok 
Jastrzębski Zakład Komunalny – dyrektor Marek Krakowski 

67 
jednostek miejskich 

ogółem 

51 
placówek 

oświatowych 

21 
jednostek  

pomocniczych 
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 Jednostki pomocnicze 

  

Jednostka pomocnicza Imię i nazwisko Sołtysa/ Przewodniczącego 

Sołectwo Bzie Michał Urgoł 

Sołectwo Borynia Jarosław Fojt 

Sołectwo Moszczenica Wanda Pawliczek 

Sołectwo Ruptawa-Cisówka Dorota Ledwoń 

Sołectwo Skrzeczkowice Dawid Fojt 

Sołectwo Szeroka Antoni Weissmann 

Osiedle Arki Bożka 
Iwona Drożdż – od 09.09.2021.  

Zbigniew Pukowiec  od 19.10.2020 do 31.05.2021 

Osiedle Barbary Grzegorz Garus 

Osiedle Bogoczowiec Janusz Rudzki 

Osiedle Chrobrego Tadeusz Markiewicz 

Osiedle Gwarków Ewelina Auguścik 

Osiedle Jastrzębie  
Górne i Dolne 

Krystyna Piechoczek 

Osiedle Morcinka Grzegorz Mosoń 

Osiedle Pionierów Beata Kisielewska 

Osiedle Przyjaźń Krzysztof Kordela 

Osiedle Staszica Jan Skiepko 

Osiedle Tuwima Marzena Winiarska 

Osiedle Zdrój Joanna Bieszczad 

Osiedle Złote Łany Mateusz Idczak 

Osiedle Zofiówka Bogusława Marchewka 

Osiedle 1000-lecia Szeroka 
Elżbieta Słoń - od 15.06.2021.  

Od 01.01 do 15.06 brak przewodniczącego 

6 sołectw 15 osiedli 
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 Spółki z udziałem miasta 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 zł. 
Udział Miasta Jastrzębie-Zdrój w kapitale zakładowym - 78,79%; liczba posiadanych 
akcji - 17 493 099 o wartości księgowej 174.930.990,00 zł; wartość 1 akcji to 10 zł. 
 

Spółka w 2020 roku osiągnęła zysk netto w wysokości: 4 117 484,29 zł* 

Obecnie JZWiK S.A posiada w gminie Jastrzębie-Zdrój 536 km wodociągów, w tym 393,1 km sieci oraz 
142,8 km przyłączy. Uwzględniając strukturę materiałową, to większość stanowią rurociągi z tworzyw 
sztucznych – ok. 96%, w pozostałej części są to rurociągi stalowe – 3% i żeliwne – 1%. 

Stan infrastruktury JZWiK S.A. na terenie miasta (stan na 31.12.2021 r.) 

• sieć wodociągowa  - 535 943,13 mb 
• sieć wody technologicznej - 7 043,55 mb 

W roku 2021 na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój rozbudowano sieci o 1 532,38 mb. 

Projekty JZWiK S.A. zrealizowane bądź współrealizowane w roku 2021: 

• wybudowano 2,0 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 1,35 km 
• wybudowano 5,7 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano 5,2 km 

W 2021 roku JZWiK S.A. otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia: 

• II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji  
za rok 2021.       

• Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair-Play 2021” 

 Centrum Edukacji Ekologicznej 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-
CoV-2) w kraju, działalność Centrum Edukacji Ekologicznej została ograniczona do minimum. Szkoły, 
placówki oświatowe, a także instytucje publiczne mogły liczyć na wsparcie finansowe w postaci 
sponsorowania nagród w projektach i konkursach (gadżety firmowe). JZWiK S.A. w 2021 roku 
zaangażował się w kampanię „Toaleta to nie śmietnik” która, finansowana jest przez Stowarzyszenie 
Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach, a jej głównym celem jest kształtowanie 
świadomości dzieci w zakresie ochrony środowiska i ekologii. 
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 Farma fotowoltaiczna 

1.    Na terenie Zakładu Ochrony Wód „Dolna” w 2021 roku uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy  
99 kWp (dwie mikroinstalacje o mocy 49,5 kWp każda). Wytworzona energia elektryczna 
przeznaczona jest zasadniczo na potrzeby własne obiektu. 

2.    Na terenie Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa” w 2021 roku uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy 
99 kWp (dwie mikroinstalacje o mocy 49,5 kWp każda). Wytworzona energia elektryczna 
przeznaczona jest zasadniczo na potrzeby własne obiektu. JZWiK S.A. rozważa możliwość rozbudowy 
opisanej farmy fotowoltaicznej do łącznej mocy ok. 500 kWp, co mogłoby zapewnić, wraz  
z istniejącymi agregatami kogeneracyjnymi, ¾ zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni. 

Na terenie JZWiK S.A. znajduje się pszczela pasieka. 
 

JTBS „DASZEK” Sp. z o. o. 
Kapitał zakładowy: 16 725 000,00 zł 
Udziały Miasta Jastrzębie-Zdrój 100% - liczba posiadanych udziałów 669 
wartość 1 udziału 25 000,00 zł 
 
 
W roku 2021 Spółka skupiała się na trzech podstawowych zadaniach związanych z jej działalnością: 

- dalsza zabudowa terenu przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - w dniu 18 marca 2021 roku, 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZP/1/2020, zawarto umowę na 
budowę budynku wielorodzinnego z Generalnym Wykonawcą tj. konsorcjum firm 
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie oraz 
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Jaskrowie. Inwestycja obejmuje 
swym zakresem budowę 33 lokali mieszkalnych oraz 19 miejsc postojowych w garażu 
wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami i parkingami. 
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 9 470 000,06 zł brutto. Planowany termin oddania 
lokali mieszkalnych nowym najemcom do użytkowania to lipiec/sierpień 2022 roku. 

- realizacja koniecznych robót remontowo-modernizacyjnych w istniejących zasobach lokali 
użytkowych i mieszkalnych, 

- zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie spraw związanych z potrzebami lokatorów. 
Na bieżący zarząd operacyjny w roku 2021 składały się następujące zadania: 

- wynajem lokali mieszkalnych 205 lokali (o powierzchni 11 506,80 m2) – poziom najmu  
w 2021 r. wynosił 100%, 

- wynajem lokali użytkowych (3343 m2) i garaży (30 indywidualnych i 59 stanowisk w garażu 
podziemnym) - poziom wynajmu lokali użytkowych w 2021 r. wynosił 100%.    

Zysk netto Spółki za rok 2020 wynosi 328 748,50 zł* 
Na rok 2022 oraz lata kolejne Spółka planuje realizację następnych inwestycji budowlanych związanych 
z budową budynków wielorodzinnych. Obecnie możliwa do przewidzenia jest lokalizacja kolejnej 
inwestycji przy ulicy Witczaka.  
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Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach 
Kapitał zakładowy: 606 300,00 zł 
Udziały Miasta Jastrzębie-Zdrój 10,84% - liczba posiadanych akcji 657, wartość 1 akcji 100,00 zł 

Agencja była współorganizatorem w Jastrzębiu-Zdroju I Subregionalnych Targów Startupovo. Targi były 
uwieńczeniem projektów europejskich, dzięki którym w Inkubatorach prowadzonych przez BLUEFORM 
oraz Agencję w Subregionie Zachodnim (w tym w Jastrzębiu-Zdroju) powstały 184 nowych firmy.  

Spółka w roku 2020 wykazała stratę w kwocie 70 334,37 zł* 

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
Kapitał zakładowy: 9 176 000,00 zł 
Udziały Miasta Jastrzębie-Zdrój 4,98% -  liczba posiadanych akcji 457 
wartość 1 akcji 1000,00 zł 
 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada w swej ofercie tereny inwestycyjne o łącznej 
powierzchni 2750 ha, które są położone w województwach: śląskim oraz opolskim. Strefa dysponuje 
szerokim wyborem działek inwestycyjnych, powierzchni produkcyjno-magazynowej i biurowej oraz 
zapewnia doradztwo w zakresie pomocy publicznej. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna bardzo 
dobrze oceniana jest w rankingu Business Financial Times. Została uznana za najlepszą wolną strefę w 
Europie w 2015, 2016 i 2017 oraz 2019 roku. W roku 2019 KSSE została uznana za drugą najlepszą 
strefę na świecie. 

Spółka w roku 2020 wykazała zysk netto w wysokości 11 861 746,79 zł.* 

 

Fundusz Górnośląski S.A. 
Kapitał zakładowy: 131 567 320,00 zł 
Udziały Miasta Jastrzębie-Zdrój 0,00063% - liczba posiadanych akcji 83, wartość 1 akcji 10,00 zł 
 

Fundusz Górnośląski S.A. jest kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która 
realizuje szczególne zadania w ramach polityki rozwoju gospodarczego samorządu terytorialnego. 
Posiada doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych skierowanych do MŚP, a także  
w zakresie organizacji usług doradczych i szkoleniowych dla MŚP. 

Zysk netto Funduszu Górnośląskiego S.A. za rok obrotowy 2020 wyniósł 2 472 453,06 zł* 

  

  

                                                
* Ze względu na termin prezentacji danych wynikający z przepisów odrębnych, wartości dotyczą roku 2020. 
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 Współpraca krajowa i zagraniczna 
 

 Współpraca krajowa 

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce 

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce skupia obecnie 29 górniczych 
gmin członkowskich z województw: śląskiego, małopolskiego, 
lubelskiego oraz dolnośląskiego. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia, które istnieje od 1999 roku, 
jest wsparcie gmin górniczych w procesie sprawiedliwej transformacji (społecznej, ekologicznej, 
przemysłowej, kulturalnej). Sprawiedliwa Transformacja zakłada łagodzenie skutków społecznych  
i gospodarczych związanych z odejściem od wydobycia i wykorzystania węgla, w tym rewitalizację  
i przywracanie funkcji obszarom poprzemysłowym oraz zwiększenie skali rozwiązań w zakresie energii 
odnawialnej oraz działanie związane z tworzeniem miejsc pracy w alternatywnych wobec 
wydobywczego sektorach gospodarki. 

   

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” 

 
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów 
członkowskich.  Samorządy tworzące Euroregion „Śląsk Cieszyński” aktywnie i skutecznie realizują 
projekty z zakresu współpracy przygranicznej i transgranicznej, układów komunikacyjnych, informacji i 
promocji (aktywny marketing targowo-wystawienniczy, informacja europejska) i wspierania rozwoju 
lokalnego pozyskując m.in. środki z funduszy pomocowych.  

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Stowarzyszenie, którego priorytetowym zadaniem jest działalność na 
rzecz rozwoju województwa śląskiego, a przede wszystkim społeczności lokalnych i samorządów 
lokalnych. Śląski Związek Gmin i Powiatów aktualnie zrzesza 142 jednostki samorządu terytorialnego  
z województwa śląskiego, które łącznie zamieszkuje ok. 4 mln osób. Pod względem skali działalności, 
jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, ŚZGiP jest największą regionalną 
organizacją samorządową w Polsce. 
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Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to 
stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Głównymi przedmiotami 
działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych 
środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna. 

 Współpraca zagraniczna 

Miasta partnerskie: 
 

• Karviná - Czechy 
• Havířov - Czechy 
• Tourcoing - Francja 
• Ibbenbüren - Niemcy 
• Prievidza – Słowacja 

 
Miasto współpracujące: 

• Borszczów - Ukraina 
 

W związku z pandemią COVID-19 współpraca z miastami partnerskimi prowadzona była głównie 
zdalnie. Mimo tego, udało nam spotkać się  z naszymi wieloletnimi partnerami z Havierzowa, z którymi 
rozmawialiśmy o dalszych perspektywach współpracy. Podjęliśmy także próby nawiązania 
porozumienia z nowymi miastami partnerskimi (Konin i Vác).  
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II. Rozwój, strategia i gospodarka 
Strategia rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+ - w obliczu transformacji regionu, została przyjęta 
uchwałą Rady Miasta nr XIII.126.2020.  
Składa się  z trzech obszarów: aktywni ludzie, silna gospodarka i przyjazne przestrzenie. Każdy  
z obszarów obejmuje działania priorytetowe oraz uzupełniające. Raport z realizacji Strategii rozwoju 
miasta stanowi załącznik nr 2 do Raportu o stanie miasta. 

AKTYWNI LUDZIE 

Projekt Działania w 2021 r. 

Centrum Dziedzictwa 
Postindustrialnego 

Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe i podpisaliśmy umowę na 
realizację prac budowlanych związanych z rozbiórką tzw. „nowej łaźni"" i I 
etapem przebudowy. Utworzyliśmy Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia 
Moszczenica. Opracowujemy projekt dla całego obiektu w związku z uzyskaniem 
dofinansowania w ramach programu Nowy Ład. Zakłada on część wystawową 
poświęconą Porozumieniu Jastrzębskiemu (projektowanie wystawy w trakcie), 
sale konferencyjne, część pomieszczeń pod wynajem na gastronomię, biura i 
inne funkcje. Głównym celem Instytutu jest wykonywanie zadań własnych 
gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i 
sztuki, turystyki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej 
społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i 
światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej. Opracowaliśmy 
projekt wykonawczy wystawy stałej pod nazwą „Carbonarium” - prezentującej 
historię przemysłu wydobywczego w Jastrzębiu – Zdroju, która wpisana jest w 
szerszy kontekst przedstawiający węgiel jako uniwersalny pierwiastek oraz jako 
surowiec energetyczny. Rozpoczęliśmy przygotowanie procedury przetargowej 
na wyłonienie wykonawcy wystawy. 

Centrum rekreacji i 
wypoczynku 

Realizację zadania zaplanowaliśmy od 2025 r. 

Łazienki III Wytwórnia 
cooltury 

Trwa realizacja inwestycji rozbudowy budynku, podpisaliśmy umowę na roboty 
uzupełniające. W 2022 r. zaplanowaliśmy zakończenie realizacji robót 
budowlanych i oddanie do użytku. 

SILNA GOSPODARKA 

Projekt Działania w 2021 r. 

Połączenie kolejowe 

Zakończyliśmy kwestie formalne związane z aplikacją o środki zewnętrzne. Trwa  
w PKP PLK ocena projektu złożonego przez Marszałka Województwa w ramach 
Programu Kolej Plus. Wartość odtworzenia połączenia (przez Pawłowice wg 
wariantu II) - 390 mln zł. Udział miasta wynosi 25% w 15% wkładzie własnym jst.  
 
Na zlecenia CPK opracowywane jest STEŚ na budowę kolei dużych prędkości 
Ostrawa-Katowice-CPK) wzdłuż autostrady A1 wraz z  odnogą do Jastrzębia-
Zdroju (lokalizacja dworca ul. Północna). 
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KSSEnon2 Ustalenie lokalizacji Akceleratora w Jastrzębiu-Zdroju oraz opracowanie 
koncepcji jego działania przez KSSE. 

Deptak 1 Maja 
Wydano decyzję ZRID. Opublikowaliśmy przetarg na roboty budowlane. 
Podpisaliśmy umowę na pożyczkę w BGK.  Na rok 2022 r. zaplanowaliśmy 
wypłaty odszkodowań. 

Enter Jastrzębie 

Pilotaż programu szkoleniowego dla 30 mieszkańców w wieku od 18 do 35 lat z 
zakresu przemysłu 4.0 (56 godzin) zrealizowany przez NGO z Jastrzębia-Zdroju.  
Przygotowaliśmy założenia konkursu na 2022 rok dla organizacji pozarządowych 
oraz wskazaliśmy docelową lokalizację Centrum, a także złożyliśmy projekt do 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. 

PRZYJAZNE PRZESTRZENIE 

Projekt Działania w 2021 r. 

„Moje mieszkanie” 

1) Budowa przez TBS budynku wielorodzinnego przy ul. Witczaka - 33 lokale 
mieszkalne 
2) Zakończyliśmy inwestycję przebudowy budynku przy ul. Gagarina 116 - 4 
mieszkania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 15 pomieszczeń 
tymczasowych 
3) Podpisaliśmy akt notarialny ustanawiający Spółkę SIM Śląsk Południe . 

OWN i stawy Wodzisławska 

Zrealizowaliśmy budowę placu zabaw dla niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy 
projekt zmian do istniejącego pozwolenia na budowę w zakresie budynku 
(zmiana wykończenia elewacji, doprecyzowanie wnętrza z uwzględnieniem 
potrzeb Miasta i możliwości zagospodarowania) oraz zmian do 
zagospodarowania terenu (korekta dotyczy funkcji placu w miejscu dawnego 
basenu, zagospodarowania nabrzeży - trwają rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik, 
w sprawie długoletniej dzierżawy lub w przyszłości nabycia stawu w celu jego 
rewitalizacji). 
Stawy Wodzisławska: Wskazaliśmy rewitalizację jako projekt społeczny dla CPK 
oraz przygotowaliśmy fiszkę projektową dotyczącą rewitalizacji terenu i 
złożyliśmy projekt do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.  

Przyjazne przestrzenie 
(Katowicka, Śląska, plac kino 

„Centrum”) 

Plac wodny przy ulicy Katowickiej (tzw. ryba) wymagana jest aktualizacja 
projektu rewitalizacji.  
Miejsca rekreacyjne przy ulicy Śląskiej 
Zleciliśmy projekt zagospodarowania terenu, w trakcie uzgadniania koncepcji. 
Niezbędne przeprowadzenie uzgodnień w zakresie mediów.  
Plac centralny przy kinie Centrum (Plac WOŚP) – zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta nadaliśmy mu nazwę Placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nadanie funkcji rekreacyjnych zaplanowaliśmy do realizacji w 2022 r. 

Zagospodarowanie strefy 
centrum 

Trwa procedura środowiskowa realizowana przez gminę trzecią.  

Nowy budynek KMP 

Przygotowaliśmy  i podpisaliśmy porozumienie intencyjne dotyczące budowy 
nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Dalsze prace w 
tym zakresie są uzależnione od planów przebiegu KDT CPK  w mieście i zmianą 
decyzji KMP odnośnie nowej siedziby. 
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 Główne programy realizowane przez miasto w roku 2021. 
Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do 2020 z perspektywą do 2030 
roku. 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2020-2024  
z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku.  
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021.  
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój  
na lata 2017-2032. 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 – 2022.  
Program rozwoju oświaty w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2015-2020 z perspektywą do 2025 r. 
Program działań Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2021-2030. 
Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035 . 
Lokalny Program  Rewitalizacji  Jastrzębia-Zdroju  do 31.12.2023 r. 
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 
Program opieki nad zwierzętami. 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2027. 
Gminny program opieki nad zabytkami. 
Powiatowego Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 
2020-2022. 
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. 
Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 Tereny inwestycyjne 
Opracowaliśmy ofertę terenów inwestycyjnych na mapach google, ułatwiając potencjalnym 
nabywcom ich lokalizacje i odległości od interesujących ich punktów. 
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Uruchomiliśmy bazę prywatnych terenów przeznaczonych w MPZP pod działalność produkcyjną, 
usługową lub mieszkalnictwo wielorodzinne.  

 

Wykaz terenów inwestycyjnych (w tym baza terenów prywatnych)

Gagarina – 0,74 ha 

Rozwojowa – 0,96 ha 

KSSE Moszczenica – 2,5 ha 

Lompy – Willa Witczaków 

11 Listopada – budynek usługowy 
Wodzisławska – hotel 

 

Wyznaczyliśmy duże obszary o przeznaczeniu produkcyjno - usługowym i wskazaliśmy je  
w uchwalonym w 2021 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”: 

  

Lp. Nowe obszary inwestycyjne wyznaczone w studium 

1 Rozbudowa terenu szybu KWK Jastrzębie-Bzie przy ul. Libowiec do funkcji zakładu górniczego 
– o powierzchni 24 ha 

2 3 tereny przy obwodnicy miasta – o powierzchniach 18 ha, 18 ha, 2,6 ha 

3 2 tereny przy ul. Powstańców Śląskich – o powierzchniach 3,4 ha, 58,2 ha 

4 2 tereny przy ul. Wodzisławskiej – o powierzchniach 3,9 ha, 17,2 ha 

5 Teren przy ul. Norwida (Transgór) – o powierzchni 6 ha 

6 Teren przy ul. Klubowej (Haga) – o powierzchni 5,7 ha 

7 Docelowo teren pogórniczy po KWK Jas-Mos przy ul. Górniczej – 36 ha, do przekształcenia  
w strefę produkcyjno-usługową 
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193 ha 
obszarów 

inwestycyjnych 
w  

studium 
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Targi Startupovo 

Przeprowadzaliśmy pilotaż Enter Jastrzębie. Zadanie w ramach otwartego konkursu dla organizacji 
pozarządowych zrealizowało EBi Association. Przeszkoliliśmy 30 mieszkańców w wieku 18-35 lat. 
Tematyka 56 godzinnego cyklu warsztatów koncentrowała się na przemyśle 4.0. Wydatkowaliśmy  
49 896,00 zł. 

 

26 listopada zorganizowaliśmy razem z Blueform i ARP S.A.  I Subregionie Targi Biznesu STARTUPOVO  
w Jastrzębiu-Zdroju. Wzięło w nich udział 96 wystawców z Subregionu Zachodniego. 
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Pozostałe działania 
Prowadziliśmy 25 spraw dotyczących pozwolenia na budowę  w zakresie działalności gospodarczej  
(3 odmowy), 5 w trakcie. 
Obsłużyliśmy 33 przedsiębiorców i inwestorów: 11 projektów zawieszonych - brak decyzji inwestycyjnej, 20 
projektów - kontynuacja obsługi w kolejnym roku, 2 projekty obsługiwane wspólnie z PAIH, 1 projekt 
obsługiwany wspólnie ze Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. 
Wprowadziliśmy miejski wewnętrzny elektroniczny system obsługi inwestora i przedsiębiorcy.  
Zostaliśmy parterem w ramach dwóch konsorcjów ubiegających się o środki bezpośrednio z Komisji 
Europejskiej. Pierwszy w ramach projektu Horyzont Europa, mający charakter badawczo-rozwojowy  
i  umożliwiający zbudowanie narzędzi do realizacji wyzwań New Green Deal. Drugi, który przeszedł już 
preselekcję krajową, dotyczy utworzenia w Jastrzębiu-Zdroju regionalnego hubu innowacji cyfrowych -  EDIH 
European Digital Innovation Hubs (EDIHs) i jest realizowany w ramach Digital Europe Programme. 
Złożyliśmy 3 projekty do KPST (Krajowy Program Sprawiedliwej Transformacji) które zostały wpisane na 
indykatywną listę projektów rekomendowanych. 
Braliśmy udział w zadaniach związanych z transformacją  na poziomie subregionalnym, regionalnym, 
krajowym  oraz w ramach Platformy Współpracy Burmistrzów Gmin Górniczych. 

29 marca podpisaliśmy list intencyjny z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotyczący współpracy 
w pozyskiwaniu inwestorów i wspólnej promocji gospodarczej Jastrzębia-Zdroju. Podpisaliśmy również 
list intencyjny z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w zakresie wspólnych działań  
i koordynacji procesu transformacji i dywersyfikacji gospodarczej miasta. Uniwersytet Ekonomiczny 
opracował diagnozę ekonomiczną Jastrzębia-Zdroju.  
We wrześniu podpisaliśmy porozumienie z  Mszaną, Świerklanami, Godowem oraz Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną (lider przedsięwzięcia) dotyczące  realizacji  projektu na terenie kopalni 
„Jas-Mos”.  Koncepcja zmiany przeznaczenia i zagospodarowania obszaru jest wpisana jako propozycja 
projektu indykatywnego do Krajowego Programu Sprawiedliwej Transformacji. 
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 Programy wspierające gospodarkę i przedsiębiorczość 
 
 „Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy” 

Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy.  W 2021 r. przystąpiło do niego 49 uczestników. Od 
początku realizacji do programu zgłosiło się 227 Uczestników i 58 Partnerów. Na koniec 2021 r. było 
w nim aktywnych 95 Uczestników i 49 Partnerów. 

 Biznes na okrągło 

W ubiegłym roku do dnia 10 maja pomieszczenia Biznesu na Okrągło wynajęto 35 razy. Od 11 maja 
2021 r. pomieszczenia BnO przeznaczono na działalność Punktu Szczepień Powszechnych. 

“Jasne, że Jastrzębie”  

Statystyki w 2021 roku:  

 Jastrzębski Pasaż Rzemiosła /Mapa Rzemieślników 
Głównym celem projektu jest promocja i ochrona 
cenionych i poszukiwanych specjalności 
rzemieślniczych oraz rozpropagowanie 
szkolnictwa branżowego jako atrakcyjnej  
i przyszłościowej alternatywy dla szkolnictwa 
ogólnokształcącego. Zamierzeniem realizowanych 
działań jest wzrost zainteresowania jastrzębian 
produktami i usługami warsztatów  
i zakładów rzemieślniczych, zahamowanie wypierania tego sektora z życia gospodarczego miasta oraz 
przedstawienie środowisk rzemieślników jako prężnie działających przedsiębiorców, tworzących 
gospodarkę Jastrzębia-Zdroju. W ramach projektu stworzyliśmy Mapę Rzemieślników, do której 
zgłosiło się 86 zakładów rzemieślniczych. 
 

154 
zamieszczonych 

postów 

2831 
obserwujących 

profil 

86 
zakładów 

rzemieślniczych 



26 

 Statystyki gospodarcze 

  

 Rynek pracy  
Stopa bezrobocia dla miasta Jastrzębie-Zdrój w kolejnych miesiącach 
2021 r. utrzymywała się na poziomie wyższym niż w województwie 
śląskim jednak niższym od wartości ustalonej dla kraju. Liczba osób 
bezrobotnych w mieście na koniec 2021 r. 1 561, w tym: Kobiety - 978 
(63%), Długotrwale bezrobotni - 668 (43%), Osoby do 30 roku życia - 
415 (27%), Osoby powyżej 50 roku życia - 365 (23%), Osoby z niepełnosprawnościami - 106 (7%). 

 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 r.: 

Ewidencja osób bezrobotnych: rejestracja osób bezrobotnych: 2 703; przyznane zasiłki dla 
bezrobotnych: 310. 

Usługi rynku pracy: indywidualne Plany Działania: 2 170, pośrednictwo pracy: 14 683, poradnictwo 
zawodowe dla osób bezrobotnych: 1 989,  poradnictwo zawodowe dla pracodawców: 31, pozyskane 
do upowszechnienia oferty pracy i aktywizacji zawodowej: 2 067, wizyty w zakładach pracy: 50, 
upowszechnienie ofert pracy w ramach EURES: 353. 

Wsparcie zatrudniania cudzoziemców: rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia prac 
cudzoziemcowi: 818, zezwolenia „S”: 9, przeprowadzono 29 testów rynku pracy dla 152 miejsc pracy. 

Wsparcie finansowe aktywizacji zawodowej: skierowano na szkolenie 84 osoby, zawarto 53 umowy 
na szkolenia w ramach KFS (dot. 260 osób), aktywizowano 311 osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy w ramach 289 umów stażowych, zawarto 55 umów o organizację prac interwencyjnych na  
77 stanowiskach pracy, wydano 16 bonów na zasiedlenie, zrefundowano koszty  wyposażenia lub 
doposażenia 96 stanowisk pracy, dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 66 osób. 

 

 

  

181 
wniosków o założenie 

działalności  
gospodarczej 

252 
wydane pozwolenia  

na budowę 
 i rozbudowę  

20 
pozwoleń  

dot. działalności 
gospodarczej 

4,6 % 
bezrobocie rejestrowalne 

na koniec 2021 r. 

7 200 000 zł 
na wsparcie 

aktywizacji zawodowej 

7 200 000 zł 
przyznano na pomoc  

w związku z COVID-19  

(1 291  rozpatrzonych wniosków) 



27 

III. Uchwały Rady Miasta 

 Statystyka uchwał 

 

 Uchwały niezrealizowane wraz z powodem ich niezrealizowania:  

1 
Uchwała Nr I.11.2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 – 2025 – 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały  w całości. 

2 

Uchwała Nr II.22.2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność 
uchwały w całości. 

3 

Uchwała Nr II.23.2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

4 

Uchwała Nr II.24.2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  
w Uchwale Nr XV.131.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie 
ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie z dróg na parkingach 
strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 
pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

5 

Uchwała Nr II.28.2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021 – 2027” – zawiadomienie o 
wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały 
w całości. 

6 
Uchwała Nr III.38.2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój – rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

204 
uchwały 
podjęte 

153 
uchwały 

wykonane 

37 
uchwał 

w trakcie realizacji 

14 
uchwał 

niezrealizowanych 
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7 
Uchwała Nr III.46.2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój – rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

8 

Uchwała Nr V.73.2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w części. 

9 
Uchwała Nr VIII.115.2021 z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy – 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

10 
Uchwała Nr XI.130.2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie nadania nowych nazw ulic  
w mieście Jastrzębie-Zdrój – rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w 
całości. 

11 

Uchwała Nr XI.142.2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia przez gminę zasad 
przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu maksymalnej 
wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji oraz 
dodatkowych kryteriów pierwszeństwa – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

12 

Uchwała Nr XIII.163.2021 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

13 
Uchwała Nr XIV.195.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok – rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w całości. 

14 

Uchwała Nr XIV.200.2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powierzenia Prezydentowi 
Miasta Jastrzębie-Zdrój uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych na 
terenie Miasta – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność 
uchwały w całości. 
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IV. Budżet 

 

 Źródła dochodów 

wpływy z tytułu udziału  
w podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

podatki lokalne od osób 
fizycznych, które wpływają 
bezpośrednio do budżetu 

Miasta 

podatki pobierane na rzecz miasta  
przez urzędy skarbowe 

135 906 997 zł 

od nieruchomości:  
62 109 992,78 zł 

rolny: 729 053,74 zł 
leśny: 22 164,60 zł 

od środków transportowych: 
999 048,76 zł 

 
 

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 

607 178 583,78 zł    
kwota 

planowana 

582 285 563,57 zł    
kwota 

wydatkowana 

 
149 114 562 zł 

subwencje 

 
162 795 588,10 zł 

dotacje  
i środki zewnętrzne 

 
210 092 424,34 zł 

podatki 

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. 

7 639,11 zł dochód 

na mieszkańca 
7 240,02 zł wydatki 

ogółem w przeliczeniu na mieszkańca 
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V. Środki zewnętrzne  

  

 Projekty inwestycyjne 

Projekty inwestycyjne 
Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca 
aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów – Plac Zdrojowy  
Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym 
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju 
Rowerem po Żelaznym Szlaku 
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza 
Rozbudowa odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowa wiaduktu w Jastrzębiu -Zdroju  
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany 
Wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie Ośrodka Wypoczynku 
Niedzielnego w Jastrzębiu - Zdroju 
Wykonanie dokumentacji (koncepcja i projekt budowlany) dotyczącej poprawy bezpieczeństwa układu 
drogowego w rejonie skrzyżowań ulic: Libowiec, Cieszyńska i Kilińskiego oraz ulic: Libowiec i Niepodległości  
w Jastrzębiu - Zdroju 
Wykonanie koncepcji „zielonego przedszkola” wraz z projektem dokumentacji technicznej budowy Publicznego 
Przedszkola w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju 
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu - Zdroju 
Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego 
Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu - Zdroju 
Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 26 
Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 dla potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych. 
Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu - Zdroju 
Przebudowa ul. Torowej i ul. Majowej 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy 
Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu - Zdroju, w formule 
“zaprojektuj i wybuduj” 
Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju 
Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu - Zdroju 

Realizowane  ze środków RPO WSL 2014-2020,  Interreg V-A Republika  Czeska – Polska 2014-2020, Rządowy Program Rozwoju Dróg, Rządowy 
Program Inwestycji Lokalnych, Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Fundacja JSW. 

107 
realizowane 

projekty 

82 020 054,92 zł 
ogólna 
kwota 

projektów 

66 132 807,26 zł 
kwota 

pozyskanego 
wsparcia 

25 
projekty 

inwestycyjne 

68 813 802,53 zł 
ogólna 

kwota wydatków 

53 976 699,33 zł 
kwota 

pozyskanego 
wsparcia 
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 Projekty miękkie i edukacyjne 

 

 Projekty miękkie edukacyjne  

 
Wybrane projekty miękkie edukacyjne 

Wsparcie  szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach   
Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju  
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju 
Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu -Zdroju  
Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju 
Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Stanisława 
Staszica w Jastrzębiu - Zdroju  

Realizowane  ze środków  RPO WSL 2014-2020,  POWER 2014-2020, Erasmus +, Ministerstwa  Edukacji Narodowej, Fundacji 
JSW,  WFOŚiGW. 

 Projekty miękkie 

 

 

Wybrane projekty miękkie 
Ale Cyrk – letnie pokazy, warsztaty iluzji i animacje dla dzieci. 
Wkrocz na rynek pracy z POWER-em. 
Opieka nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój. 
ECO - w rytmie natury i literatury. 
Literackie obrazowanie - książka od kuchni. 
Na nieznanych lądach - historia polskich odkrywców i podróżników. 

82 
projekty 
miękkie 

13 206 252,39 zł 
ogólna 

kwota projektów 
miękkich 

12 156 107,93 zł 
kwota 

pozyskanego 
wsparcia 

49 
projektów 

edukacyjnych 

4 209 015,82 zł 
ogólna 

kwota wydatków 

4 028 222,25 zł 
kwota 

pozyskanego 
wsparcia 

33 
projekty 

8 997 236,57 zł 
ogólna 

kwota wydatków 

8 127 885,68 zł 
kwota 

pozyskanego 
wsparcia 
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VI. Inwestycje i remonty 

 Wydatki na inwestycje drogowe 

 

 Remonty drogowe  

 

3342,45 mb 
dróg 

gminnych 

4570,7 mb 
dróg 

powiatowych 

270 mb  
dróg 

wewnętrznych 

 Rondo Al. Piłsudskiego  Wiadukt Al. Piłsudskiego 

 ul. 1 Maja  ul. Wolności 

290 km  
dróg  

w mieście 

25 km  
dróg 

rowerowych 
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Inwestycja drogowa Wydatki w 2021 r. 

Przebudowa ul. Wolności 195 166,36 zł 

Sygnalizacja świetlna 152 840,00 zł 

Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia 
- Miasto – 9 995,00 zł 

- Subwencja z Budżetu Państwa –  
52 690,00 zł 

Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich 142 065,00 zł 

Budowa i przebudowa Al. Józefa Piłsudskiego 

- Miasto -  400 028,17 zł 
- Fundusz Dróg Samorządowych –  

6 484 610,65 zł 
- Fundusz Inwestycji Lokalnych –  

5 530 000,00 zł 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta 103 718,00  zł 

Przebudowa ul. Konduktorskiej 50 663,33  zł 

Przebudowa ul. Dubielec 44 601,75 zł 

Budowa dróg ul. W. Reymonta – Okopowa 144 381,75 zł 

Przebudowa ul. Dąbrowskiego 373 336,45 zł 

Przebudowa drogi – odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem 1 659 897,54 zł 

Budowa elementów organizacji ruchu (ul. Wrocławska, ul. Rybnicka) 49 999,17 zł 

Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska – Poznańska – Porozumienia Jastrzębskiego 13 883,97 zł  

Przebudowa ul. Północnej 473 087,54 zł 

Odwodnienie i remont drogi na Osiedle 1000-lecia 15, 15 C-D 332 389,23 zł 

Modernizacja ul. Pochwacie 408 716,38 zł 

Modernizacja ul. 1 Maja 309 361,69 zł 

Modernizacja ul. 3 Maja 353 885,16 zł 

Modernizacja ul. Armii Krajowej 525 982,41 zł 

Modernizacja ul. prof. R. Ranoszka 118 432,43 zł 

Modernizacja ul. Dominika Zdziebły 92 219,85 zł 

Modernizacja ul. Kasztanowa 330 941,07 zł 

Modernizacja ul. Aleksandra Fredry 418 301,97 zł 

Modernizacja ul. Długosza 1 116 628,92 zł 

Modernizacja ul. Borowikowa 131 162,07 zł 

Modernizacja ul. Północna 473 087,54 zł 

Modernizacja ul. Strażacka 307 165,93 zł 
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 Inwestycje oświatowe, turystyczne, rekreacyjne i kulturalne 

Inwestycja oświatowe Wydatki w 2021 r. 

Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej budynku 
przy ul. Wrocławskiej 2, na potrzeby Centrum Usług Wspólnych 
oraz PUP. 

- Miasto – 236 255,88 zł 
- środki unijne – 617 164,19 zł 

- Budżet Państwa – 1 914 337,30 zł 

Budowa parkingu przy SP 9 598 920,18 zł 

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 
- Miasto –3 820 366,66 zł 

- środki unijne – 1 936 609,31 zl 
- Budżet Państwa – 227 836,38 zł 

Oddymianie w Publicznym Przedszkolu nr 3 1 568 382,03 zł 

 
Place zabaw Wydatki w 2021 r. 

Zagospodarowanie terenu przy Starej Szkole SP18 120 504,18 zł 

Tyrolka na Osiedlu Arki Bożka 104 651,85 zł 

Trampoliny ziemne przy ul. Katowickiej 101 641,98 zł 

Trampoliny ziemne w Jarze Południowym 85 059,50 zł 

Siłownia pod chmurką przy ul. Klubowej 124 693,43 zł 

 
Inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne Wydatki w 2021 r. 

Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla Ekoturystyki 289 491,94 zł 

Skwer rekreacyjny przy ul. Wiejskiej - Miasto – 75 219,76 zł 

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - Łaźnia Moszczenica - Miasto – 2 029 596,98 zł 
- środki unijne – 1 841 355,24 zł 

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego – na 
potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno – 
gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów 

- Miasto – 339 584,61 zł 
- środki unijne – 563 550,96 zł 

- Budżet Państwa – 66 300,11 zł 

Rewitalizacja obiektu Łazienki III 
- Miasto – 3 153 032,42 zł 

- środki unijne – 1 006 875,47 zł 
- Budżet Państwa – 118 455,95 zł 

Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich, 103 443,08 zł 

Modernizacja Parku Zdrojowego im. dr. Mikołaja Witczaka,  
w tym wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie 
koncepcji rewitalizacji parku 

622 479,90 zł (łącznie z wydatkami 
niewygasającymi) 
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Inwestycje pozostałe Wydatki w 2021 r. 

Budowa i przebudowa schodów z ul. Małopolskiej do jaru 104 273,84 zł  

Bezpieczne przejście dla pieszych - doświetlenie przejść (10 przejść) 240 718,40 zł 

Wymiana wiat przystankowych (5 lokalizacji) 50 000,00 zł 

Budowa nowej  wiaty na potrzeby GPZON 155 968,65 zł 

Adaptacja istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania nowych 
rodzajów odpadów 46 798,76 zł 

Zakup pierwszego wyposażenia do obiektów GPZON 11 520,80 zł 

Budowa kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Okrzei 

1 641  003,13 zł (łącznie z 
wydatkami niewygasającymi) 

Wykonanie, dostawa i montaż krzyża z blachy nierdzewnej na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Okrzei 

25 525,00 zł (wydatki 
niewygasające) 

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania magazynu na 
pomieszczenie socjalne w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 4 880,00 zł 

Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku socjalnego w Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt  5 610,04 zł 

Wykonanie przyłącza energetycznego, wod-kan. oraz przeniesienie skrzynki 
rozdzielczej  

44 330,10 zł (wraz z wydatkami 
niewygasającymi) 

Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 
2 691 437,09 zł 

( w tym: 1 623 102,09 zł - roboty;  
1 068 335,00 zł - ZOŚ) 

Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7 286 624,02 zł 

Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 159 904,99 zł 

Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Cieszyńskiej 101 51 790,98 zł 

Adaptacja 6 pomieszczeń na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój 366 239,19 zł 

 

Inwestycje ekologiczne Wydatki w 2021 r. 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Urzędu Miasta 159 842,19 zł 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek 
organizacyjnych 

740 509,80 zł 
 

Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki 350 076,00 zł  

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie naziemnej instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 30,02 kWp w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 149 445,00 zł 
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 Budowa oświetlenia ulic 
 

 

 

 

 

 

 

Ulica/rejon Wydatki w 2021 r. 

ul. Kościelna  - trakt do rzeki Szotkówka 37 242,04 zł 

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 45 000,02 zł 

ul. Jacka Malczewskiego 98 500,00 zł 

ul. Północna 18 090,84 zł 

ul. Dominika Zdziebły 59 174,72 zł 

ul. Ruptawska 31 124,32 zł 

ul. ks. Jana Twardowskiego 30a-30c 37 558,88 zł 

ul. Akacjowa 33 506,89 zł 

ul. Kłosowa 169 764,77 zł 

ul. Żyzna 37 180,55 zł 

ul. Frysztacka od 55 - do 57 11 487,00 zł 

ul. Boża Góra Prawa 63 837,00 zł 

ul. Heleny Marusarzówny 68 388,00 zł 
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 Wydatki na remonty (w tym drogowe) 

 

 Drogi i chodniki 

 

załataliśmy  17 162,87  m2 dziur i wyrw 

 

 Remonty dróg: 

 

Ulica/przedmiot remontu Wydatki w 2021 r. 

Wykonaliśmy utwardzenia nawierzchni drogi ul. Wiejska 41 837,90 zł 

Prace awaryjne 610 000,00 zł 

Elementy organizacji ruchu – malowanie poziome 190 983,02 zł 

Remont nawierzchni ul. Myśliwska 519 087,74 zł 

Remont nawierzchni ul. Frysztacka pomiędzy nr 55 a 57 82 975,39 zł 

Wykonaliśmy pobocza przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 50 314,12 zł 

Łącznik ul. Wyszyńskiego do ul. Wiejskiej (ul Srebrna) 352 887,27 zł 

  ul. Myśliwska   ul. Frysztacka 
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Remonty chodników: 

Lokalizacja chodnika Wydatki 

ul. Podhalańska 120 412,70 zł 

ul. Dębowa 123 305,08 zł 

ul. K. Karola Miarki 10 471,51 zł 

ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Włodzimierza Ostaszewskiego 50 224,83 zł 

ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę Wiaduktu 59 260,50 zł 

 

 

 Pozostałe remonty 
 

Remont Wydatki 

Remont cząstkowy ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei 14 981,40 zł 

Remont ogrodzenia przy Schronisku dla bezdomnych zwierząt  24 039,00 zł 

Wymiana zasobnika c.w.u. w Schronisku dla bezdomnych zwierząt  4 858,50 zł 

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Schronisku dla bezdomnych zwierząt  17 926,92 zł 

Targowisko miejskie Arki Bożka - wymiana nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana 
zadaszeń czterech namiotów handlowych 19 360,20 zł 

Remonty pojazdów i sprzętu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego  47 769,70 zł 

Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych, 
wymiana rozdzielnic elektrycznych 13 853,44 zł  

Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz bieżąca 
konserwacja w budynkach użytkowych i na terenach wokół budynków 23 697,27 zł  

  ul. Dębowa   ul. Karola Miarki 



39 

Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych 
( Sybiraków 2) 601,38 zł  

Remont i usuwanie usterek instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych 
w budynkach mieszkalnych 59 831,69 zł  

Remonty budynków WM – na podstawie uchwał 79 370,68 zł  

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach (ZOŚ) 89 698,10 zł  

Remonty i usuwanie usterek instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach 
mieszkalnych 19 751,30 zł  

Remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz bieżąca 
konserwacja w budynkach mieszkalnych i na terenie wokół budynków wraz z placami 
zabaw 

29 998,86 zł  

Remonty w budynkach WM 493 783,60 zł 

Remonty i przeglądy gminnych placów zabaw  149 903,79 zł 

 

  



40 

VII. Oświata 

 Wydatki na oświatę 

 

Subwencja oświatowa: 
 

 

Średni koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych 

 Typ placówki Średni koszt utrzymania 
 w przeliczeniu na 1 ucznia  

Publiczne Przedszkola 10 948,19 zł 

Szkoły Podstawowe 10 227,46 zł 

Szkoły Ponadpodstawowe 12 150,88 zł 

 

 

  

28,56 mln zł 
dopłaty miasta do zadań  

finansowanych z subwencji oświatowej 

32 229 924,49 zł 
zadania oświatowe nie 

subwencjonowane (prowadzenie 
przedszkoli, dowóz dzieci i prowadzenie 

innych form wychowania przedszkolnego) 
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 Wyniki egzaminów 
 

 Zdawalność matur w 2021 r. 

  Liceum Ogólnokształcące 
(średnia zdawalność w %) 

Technikum 
(średnia zdawalność w %) 

Język polski 98,6 96 

Matematyka 90,3 90,33 

Język angielski 98,6 97,33 

  

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 
 
  

średnia zdawalność w % 

Język polski 58% 

Matematyka 44% 

Język angielski 64% 
 

 Stypendyści MEiN za wybitne osiągnięcia edukacyjne – przyznane w grudniu 2021 r. 
 
Zespół Szkół nr 6 – 10 osób (2 absolwentów, 8 uczniów) 

 Medale w Międzynarodowych Targach za projekty innowacyjne uczniów z Zespołu Szkół nr 6 
• Złote medale: Międzynarodowe Targi w Kanadzie (1 uczeń Liceum i 1 uczeń Technikum), 

Międzynarodowe Targi w Warszawie (2 uczniów Technikum), Międzynarodowe Targi  
w Bydgoszczy (8 uczniów technikum, 1 uczeń Liceum) 

• Srebrne medale: Międzynarodowe Targi w Tajlandii (4 uczniów Technikum), Międzynarodowe 
Targi w Warszawie (8 uczniów Technikum) 

• Brązowy medal: Międzynarodowe Targi w Katowicach (2 uczniów Technikum) 
• Nagroda specjalna: Międzynarodowe Targi w Chinach (1 uczeń Technikum), Międzynarodowe 

Targi w Kanadzie (1 uczeń Technikum i 1 uczeń Liceum) 
• Tytuł najlepszego młodego wynalazcy na Międzynarodowych Targach w Kanadzie (1 uczeń 

Technikum i 1 uczeń Liceum) 
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W sierpniu 2021 r. za rok szkolny 2020/2021 przyznano stypendia: 

 
Wśród powyższych osób było 7 uczniów szkoły podstawowej, 5 uczniów liceum oraz 22 uczniów 
technikum. Łącznie na realizację Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczono 
kwotę 53 400,00 zł. 

 Młodzieżowa Rada Miasta 

Działania MRM w 2021 r. 

Styczeń: udział w WOŚP, pomoc w sztabie 

Luty: organizacja Charytatywnej Zbiórki dla Bezdomnych we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Kwiecień:  organizacja Tygodnia Dobrostanu Psychicznego 

Kwiecień:  udział w spotkaniu z Dyrektorem Explozji Tańca i rozmowa na temat współpracy 

Maj:  udział w spotkaniu z Doradcą Prezydenta RP, Panem Łukaszem Rzepeckim w ramach spotkań “Młodzi w pałacu” 

Czerwiec: współorganizacja Gali Explozji Tańca 

Czerwiec: udział w podpisaniu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w Warszawie 

Czerwiec: udział w panelu “ Młodzi ludzie a jakość i przyszłość edukacji” 

Czerwiec/Lipiec: udział w szkoleniu dotyczącym prawa w NGO 

Sierpień: udział w Młodzieżowym Forum Ochrony Przyrody w Parku Śląskim 

Wrzesień: wyjazd do sejmu 

Wrzesień: udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz młodzieży i ekologii 

Wrzesień: współorganizacja panelu o dobrostanie psychicznym w Katowicach 

Październik/listopad: nabór do Młodzieżowej Rady Miasta 

Październik: organizacja prelekcji o Młodzieżowej Radzie Miasta 

Październik: udział w konsultacjach dot. nazwy ronda 

Październik: udział w warsztatach online Europe Direct 

Październik/listopad: współorganizacja Gali Talentów 

Listopad: Współorganizacja Marszu Niepodległości 

Listopad: współorganizacja Dnia Seniora 

53 400 zł 
na program stypendialny  

34 uczniów 
szczególnie uzdolnionych  
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Listopad: udział w warsztatach dot. turystyki i rozwoju miasta 

Listopad: udział w  Dniu Misia  we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Kłodzka 

Listopad: udział w wolontariacie na Hospicjum Domowe im. ks Dutkiewicza 

Grudzień: współorganizacja akcji Święta dla wszystkich 

Grudzień: organizacja Mikołajek - rozdawanie cukierków 

Grudzień: Wigilijka Młodzieżowej Rady Miasta 

Szczegółowe informacje na temat oświaty w mieście zawarte są w Załączniku nr 3 do niniejszego 
raportu tj. „Informacji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2020/2021”. 

 Struktura oświatowa 

 

Placówki oświatowe 

 

Uczniowie: 

 

22 
przedszkola 

w tym 1 specjalne 
(dodatkowo  

1 w ramach ZS-P) 

16 
szkół podstawowych 

(dodatkowo 3 w ramach 
zespołów szkół oraz  

1 w ramach ZS-P) 

7 
zespołów  

szkół  
 

2 
licea 

ogólnokształcące 
(dodatkowo 4 w ramach 

zespołów szkół) 

Zespół 
Szkolno- 

Przedszkolny 

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Centrum 
Kształcenia 

zawodowego 

Międzyszkolny 
Ośrodek 

Sportowy 

12 998 
uczniów 

681 
oddziały 

330 
uczniów w szkołach 

mistrzostwa sportowego 
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Nauczyciele: 

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

 Jastrzębskie Doradztwo Kariery 

W dniach 18 – 24.10.2021 r. zorganizowaliśmy XIII edycję Jastrzębskiego Tygodnia Kariery. Wydarzenie 
objęte było patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, 
Kompetencje, Kreatywność” realizowano szereg działań  kierowanych do uczniów szkół, rodziców, 
nauczycieli oraz osób poszukujących pracy, czyli do wszystkich osób potrzebujących profesjonalnego 
poradnictwa zawodowego w związku z planowaniem dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery czy 
procesem zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmowały one upowszechnienie wiedzy o roli 
predyspozycji i planowania dalszej edukacji czy kariery poprzez udostępnienie informacji – postów oraz 
organizację warsztatów i konkursów (online i stacjonarnie). 

Działania koordynowane były przez Zrzeszenie w składzie: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Liceum Ogólnokształcące nr 1, 
Liceum Ogólnokształcące nr 3, Zespół Szkół Specjalnych przy WSRdD, Zespół Szkół nr 6, Szkolny 
Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół nr 2, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół 
Handlowych, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Publiczne 
Przedszkole nr 10.  

1 712,61 
etatów  

nauczycieli 

267 754,00 zł 
na Nagrody Prezydenta Miasta  

dla 68 nauczycieli 

25 000 zł 
dofinansowania na  

działalność edukacyjną 

260 
słuchaczy 

w roku akademickim 2020/2021 
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VIII. Sprawy społeczne 

 Wydatki na sprawy społeczne 

 

                             

 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 

 Stypendia i zasiłki szkolne 

  

124 633 210,10 zł 
na wsparcie 

rodzin 

26 414 972,11 zł 
na pomoc 
społeczną 

1 896 519,17 zł 
na dodatki 

mieszkaniowe 

23 091,76 zł 
na dodatki 

energetyczne 

4 092,00 zł 
na zasiłki 
szkolne 

90 215,34 zł 
na stypendia 

szkolne 
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 Realizowane zadania (Wydział SR) 

Cel pomocy Wydatki  
w 2021 roku 

Ilość osób 
uprawnionych 

W tym: 110 974 436,13 zł - 

Świadczenia rodzinne 19 611 489,74 zł 5 203 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 073 413,61 zł 498 

Świadczenie rodzicielskie 2 222 946,20 zł 345 

Świadczenie 500+ 84 525 928,58 zł 15 040 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,  
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu 

40 000,00 zł 10 

Zasiłek dla opiekuna 32 240,00 zł 5 

Świadczenie "Dobry Start" 900,00 zł 3 

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub 
zasiłek dla opiekuna 

2 181 471,00 zł 382 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub 
zasiłek dla opiekuna 

286 047,00 zł 159 

 

 Realizowane zadania (OPS) 

Cel pomocy Wydatki w 2021 roku 

Wypłaty zasiłków celowych dla osób uzależnionych od 
narkotyków 2 372,00 zł 

Zasiłki celowe, schronienie dla mężczyzn, kobiet i dzieci w tym 
wymagających usług opiekuńczych ( dotyczy osób ze 
zdiagnozowanym problemem alkoholowym), koszty 
funkcjonowania Punkt Interwencji Kryzysowej, organizacja 
Kampanii Białej Wstążki, szkolenia grup i zespołu 
interdyscyplinarnego, funkcjonowanie placówki wsparcia 
dziennego  

504 755,78 zł 
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Koszty utrzymania noclegowni 315 456,21 zł 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne klientów OPS 122 627,39 zł 

Opłaty z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej klientów 
OPS 2 888 661,38 zł 

Zasiłki celowe, opał w naturze, sprawienie pogrzebu, 
schronienie dla mężczyzn, kobiet i dzieci w tym wymagających 
usług opiekuńczych, dowóz posiłku do osób na kwarantannie  

299 771,56 zł 

Zasiłki okresowe 993 215,76 zł 

Zasiłki stałe 1 379 466,99 zł 

Wynagrodzenie opiekunów prawnych przyznane decyzją sądu 16 255,42 zł 

Utrzymanie mieszkań chronionych  51 962,27 zł 

Usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne w domu 816 934,90 zł 

Usługi opiekuńcze psychiatryczne 8 275 zł 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 1 850 993,00 zł 

Trwałość po projekcie „Rozwój usług społecznych”, „O krok do 
przodu” - działalność Klubu Integracji Społecznej  80 335,31 zł 

Program „Wspieraj seniora” 30 720,02 zł 

Asystentura rodziny 255 296,64 zł 

Pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki po 
rodzinie zastępczej, wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i wydatkami 
rzeczowymi, wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych, 
rodzin pomocowych, porozumienia wydatkowe i dochodowe  

3 297 808,32 zł 

Rodziny Zastępcze - dodatek wychowawczy 500+ 966 436,84 zł 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - świadczenia na 
usamodzielnienie, kontynuacja nauki po placówkach, 
porozumienia wydatkowe 

1 212 499,19 zł 

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci 
przebywających w POW 229 121,89 zł 

Zwrot kosztów związanych z finansowaniem przez gminy 
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni 

5 962,32 zł 
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 Odbiorcy różnych form pomocy 

 

  
Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano to 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

w tych 
rodzinach 

Zasiłek stały 242 2 566 240 264 

w tym: przeciwdziałanie COVID-19 43 117 43 49 

Zasiłek okresowy 443 2888 442 856 

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 86 175 86 133 

Zasiłek celowy narkomania 3 14 3 3 

Zasiłek celowy z funduszu alkoholowego 18 43 18 24 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu sprawowania opieki przyznawane 

przez sąd 
8 95 x x 

Domy Pomocy Społecznej  83 913 82 83 

Sprawienie pogrzebu:  x 24 17 17 

w tym osobom bezdomnym  x 8 6 6 

w tym pochówek zbiorowy dla dzieci 
martwo urodzonych  x 2 100 x 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 
osób pobierających zasiłek stały  233 2 484 231 254 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 
osób realizujących kontrakt socjalny 

niepodlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu   

3 3 3 3 

Posiłek dla osób na kwarantannie 
domowej  16 158 12 17 

Pomoc rzeczowa (opał wraz z dowozem) 1 1 1 1 

Usługi opiekuńcze  182 41 215 180 205 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi  1 60 1 4 
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 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

 Wsparcie osób bezdomnych 

 

Statystyka pobytu osób bezdomnych na terenie ogrzewalni w 2021 r. 

Miesiąc/Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Styczeń 2021 104 486 590 

Luty 2021 49 335 384 

Marzec 2021 97 458 555 

Kwiecień 2021 69 394 463 

Październik 2021 91 355 446 

Listopad 2021 97 431 528 

Grudzień 2021 82 333 415 

Ogółem 589 2792 3381 

średnio 36 osób 
miesięcznie korzystało 

z SDŚ w 2021 r. 

9 395 
świadczeń 
w 2021 r. 

46 
osobom przyznano 

świadczenie 

132 
osoby w rodzinach 

które otrzymały świadczenie 

94 osoby 
skorzystały z noclegowni 

22 osoby 
skorzystały ze schronisk 

(schroniska w Rybniku i Dąbrowie Górniczej) 
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 Punkt Interwencji Kryzysowej  

 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych „Dar Serca”   

 

 Asystenci rodziny 
 

 

 Przemoc w rodzinie 

 

95 
rodzin 

współpracujących 

379 
członków 

rodziny 

183 
dzieci  

wychowujących się  
w rodzinie 

26 
dzieci 

w pieczy 
zastępczej 

 
 

342  
osoby objęte 
wsparciem 

1024 
osoby 

w tych rodzinach 

751 
konsultacji 

 

48 mieszkańców 
w DPS 

 

5 350,71 zł 
średni miesięczny koszt 
utrzymania mieszkańca 

 

257Niebieskich Kart 
 

 

295 rodzin objętych 

procedurą Niebieskiej Karty 
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 Praca socjalna 

 

 Klub Seniora 

Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej 10 jest przeznaczony dla osób nieaktywnych zawodowo, które 
ukończyły 60 rok życia. Klub zrzesza starszych mieszkańców i umożliwia im rozwój i integrację 
społeczną. Działalność Klubu Seniora w 2021 r. była czasowo zawieszona z uwagi na pandemię  
COVID-19. 

 Gminny Punkt Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
W roku 2021 działała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która:  

1. Współtworzyła Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Wydawała opinie dotyczące wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży co do ich zgodności z uchwałami Rady 
Miasta.  

3. Podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  

5. Prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci  
i młodzieży. 

6. Podejmowała działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

7. Wspierała działania prowadzące do ochrony przed przemocą w rodzinie.  
8. Występowała z propozycjami odnośnie budżetu profilaktyki uzależnień.  
9. Dokonywała kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

Ponadto w mieście funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

1 810 667,37 zł 
wydatki na 

przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

995  
rodzinom udzielono 

pracy socjalnej 

2 521 
osób 

w tych rodzinach 

140 
kontraktów 
socjalnych 
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 Rodzinna piecza zastępcza  

 

 Karta seniora 
Jak co roku wydawaliśmy Karty Seniora. Ich posiadacze mogą 
korzystać z promocji i ofert przygotowanych specjalnie z myślą  
o nich. Dzięki karcie można skorzystać m.in. ze zniżek  
w przychodniach, kinach, kawiarniach czy obiektach kulturalnych. 
W naszym mieście zniżkami objęte są m.in. usługi świadczone 
przez MOK i MOSiR. 

 Mieszkania chronione 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju prowadził 6 mieszkań chronionych na terenie 
naszego miasta. W 2021 r. skorzystało z nich: 

• 11 osób z mieszkań chronionych interwencyjnych (3 mieszkania), 
• 11 osób z mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę zastępczą (3 mieszkania).  

 Program Wspieraj Seniora 
Z programu w 2021 roku skorzystało 15 osób. 

  Mieszkanie chronione   Mieszkanie chronione 

844 
wydanych 

Kart Seniora 

134  
rodziny 

zastępcze 

182  
dzieci 

pod opieką 

8 kandydatów 

przeszkolono 
na rodziny zastępcze 
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 Karta dużej rodziny 

 Karta “Rodzina 3+” 

 Profilaktyka i promocja zdrowia  

 Zakup sprzętu do szpitali 

 

 Placówka wsparcia dziennego  
Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przyjaźń” prowadzona jest w formie opiekuńczej. Placówka 
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00. W 2021 roku do placówki uczęszczało 
43 dzieci i młodzieży. W 2021 roku zorganizowano wyjazdy edukacyjne, warsztaty, prelekcje  
i spotkania. Zatrudniono psychologa, który współpracował z 16 dziećmi i rodzicami w ramach zajęć 
Placówki. 

 Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Na terenie naszego miasta dożywianie w ramach Programu w okresie sprawozdawczym 
prowadziło 38 placówek w tym: 20 szkół, 17 przedszkoli, 1 punkt wydawania posiłków dla osób 
dorosłych prowadzony przez firmę ,,IMPAL” Sp. z o. o., mieszczący się przy ul. Rybnickiej 6E  
w Jastrzębiu-Zdroju. 
 

1 427wydanych kart tradycyjnych i elektronicznych 

1 485 wydanych kart 

46 500 zł na realizację działań prozdrowotnych 

406 598,47 zł na zakup sprzętu 
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 Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w tych 
rodzinach 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 
ogółem 

1 192 x x x 

Posiłek 230 21 071 126 400 

w tym: dla dzieci 194 16 999 x x 

w tym: dla osób dorosłych 39 4 113 x x 

Zasiłek celowy z programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w 

domu” 

659 2 527 654 1 165 

Posiłek dla dzieci w ramach 
programu osłonowego (nie 

wymagający przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego) 

58 2 452 x x 

 Asystent Osoby Niepełnosprawnej 
W 2021 r. skorzystało z jego pomocy 9 osób z niepełnosprawnościami. 

 Rehabilitacja społeczna i zawodowa 

Lp. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez OPS Wysokość 
środków 

1. Dofinansowanie działania WTZ: 65 osób 1 410 240 zł 

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych: 217 osób 

   233 841 zł 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych w związku z indywidulanymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  
w tym: 
- na likwidację barier architektonicznych: 33 osoby 
- na likwidację barier w  komunikowaniu się: 5 osób 
- na likwidację barier technicznych : 14 osób 

   350 741  zł 

  310 000 zł  
     6 590  zł 
    34 151 zł 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 250 
osób 

   326 937 zł 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: 5 osób        9 806 zł 

6. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 91 
osób 

     22 971 zł 
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 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (PUP) 
• Organizacja staży dla 6 osób poszukujących pracy z niepełnosprawnością koszt 54,6 tys. zł 
• Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu 

w pracy, 2 pracowników, koszt 6,0 tys. zł. 

 Program Aktywny Samorząd 

Program „Aktywny Samorząd” 

Zadania 

Ilość osób, 
które 

skorzystały z 
dofinansowania 

Kwota wypłat w 
2021r. (w zł) 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

A-1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, 2 15 775,00 

A-2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, 1 2 100,00 

B-1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, 3 12 038,10 

B-4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, 1 3 329,00 

C-1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, 2 49 300,00 

C-2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 5 10 350,00 

C-3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 
III poziomie jakości, 

1 25 000,00 

C-5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka 
ręcznego, 

1 7 500,00 

D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 1 772,65 

Razem Moduł I 17 12 6164,75 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole 
wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób 
mających przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi. 

24 73 415,00 
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IX. Mieszkalnictwo 

 

 Zasoby Miejskiego Zarządu Nieruchomości 

 

9 
lokali gminy 

w budynkach spół. 
mieszkaniowych 

42 
lokali 

komunalnych 
mieszkalnych 

439 
lokali na najem 

socjalny 

8 
pomieszczeń 

tymczasowych 

87 
budynków  Wspólnot Mieszkaniowych 

w zarządzie MZN 

1 596 
lokali 

mieszkalnych 

2 
lokale 

wyremontowane w 2021 r. 

4 173 
osób zamieszkuje 
w zasobach MZN 

2 
lokale komunalne 

w bud. użytkowych 

 
 

2 
lokale gminy w 
TBS „Daszek” 

 

1 102 lokale komunalne mieszkalne  

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 
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 Dochód z najmu lokali MZN (wraz z mediami) 

 

 

 Zasoby JTBS „Daszek” Sp. z o.o. 
 

 

 Odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych 
 

Z uwagi na niedostarczenie dostatecznej ilości socjalnych lokali mieszkalnych oraz roszczenie 
odszkodowawcze właścicieli, Miasto zawarło na 2021 r. umowy z następującymi spółdzielniami 
mieszkaniowymi: SM "NOWA", GSBS Wodzisław Śl., SM "JAS-MOS", Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Ogółem na rzecz Spółdzielni wypłaciliśmy 1 320 653,98 zł z tego: 

 

 

 

 

6 889 206,47 zł 
z lokali mieszkalnych 

2 690 214,62 zł  
z lokali użytkowych 

6 
budynków 

mieszkalnych 

5 
budynków  

z lokalami użytkowymi 

205 
lokali 

mieszkalnych 

38 
lokali 

użytkowych 

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 
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X. Utrzymanie miasta 

 

 Odpady komunalne 

 

33 774 ton 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych 

3 999 
użytkowników aplikacji 

Eco Harmonogram 

2 862 
wydanych 

Kart PSZOK 

8 938,85 ton 
odpadów komunalnych 
poddanych recyklingowi 

11 513 osób 
odwiedziło 

GPZON 
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 Utrzymanie letnie i zimowe 

UTRZYMANIE LETNIE I ZIMOWE MIASTA 

jednostka/ 
zakres 

powierzchnia terenu objętego utrzymaniem letnim 
powierzchnia terenu 

objętego utrzymaniem 
zimowym 

ilość 
koszy 

ulicznych 

ilość 
ławek 

tereny 
zielone 

[m2] 
koszt [zł] 

tereny 
utwardzone 

[m2] 
koszt [zł] teren [m2] koszt [zł] [szt.] [szt.] 

Wydz.GK  2 699 047  4 363 673,4   1 797 633  3 890637,5  2 488 290 

prace 
porządkowe:  
 1 729 439,4 
odśnieżanie, 
posypywanie: 
599 034,1 

 1 445  749 

MZN 54 727,67 96 225,27 9 405,33 243 053,17 35 876,20 95 294,38 51 73 

JZK - - - - - - 101 174 

RAZEM 269 9047,00 445 9898,67 180 7038,33 4 133 690,67 2 524 166,20 2 328 473,50 1 597 923 

 

 Utrzymanie zieleni 

UTRZYMANIE ZIELENI 

jednostka/ 
zakres 

ilość 
wyciętych 

drzew 

ilość 
wyciętych 
krzewów 

ilość drzew 
objętych 

pielęgnacją 

ilość 
nasadzonych 

drzew 

ilość 
nasadzonych 

krzewów 

ilość nasadzonych roślin 
bylinowych, 

cebulowych,  rabatowych 
, traw ozdobnych , itp 

ilość 
utworzonych 

łąk 
kwietnych 

[szt.] [m2] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [m2] 

Wydz.GK 442 2 316 150 1 348 1 680 560 

Wydz.OS x x x 604 36 42 x 

Wydz.IKI* 642 X X 126 X X X 

MZN 15 X 1 X X X X 

JZK 3 x 9 50 84 2848 x 

RAZEM 1 102 2 326 930 1 468 4 570 560 
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 Targowisko miejskie 

 

 Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

 

 Pozostałe  wybrane koszty utrzymania                                      

 

 Opieka nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej 
Opiekujemy się 10 grobami wojennymi i 4 miejscami pamięci narodowej. 

283 
stałe stoiska 

handlowe w 2021 r. 

77 
handlowców 

z Jastrzębia-Zdroju 

1 120 311,37 zł 
 

koszt związany  
z targowiskiem miejskim 

239 
psy przyjęte 

58 
koty przyjęte 

120 
psów 

adoptowano 

125 
psów zwrócono 

właścicielom 

44 
umów ze 

społecznymi 
opiekunami kotów 

416 
kotów objętych 

opieką 

242 143,91 zł 
utrzymanie 

Żelaznego Szlaku 
Rowerowego 

1 294 314,96 zł 
utrzymanie 
cmentarzy 

komunalnych 

683 291,58 zł 
utrzymanie 

Parku Zdrojowego 
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XI. Ochrona środowiska i ekologia 

 Wydatki na ochronę środowiska i ekologię 

 

 Dofinansowania i dotacje 

 

4 147 720,93 zł 
dofinansowania  

do urządzeń grzewczych i OZE 

686 
gospodarstw 

objętych dofinansowaniem 

167 646,85 zł 
dofinansowania do budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej 

89 
gospodarstw 

objętych dofinansowaniem 

161 912,54 zł 
dofinansowania  
na urządzenia  

do retencjonowania wody  

64 
gospodarstwa objęte 

dofinansowaniem 
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 Jakość powietrza 

W mieście działa system monitoringu jakości powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom 
zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej 
https://atmopolis.pl/dynamic_map/jastrzebie-zdroj.html, gdzie stan jakości powietrza jest 
zwizualizowany za pomocą Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza. Na tablicach świetlnych LED 
wprowadzono możliwość wyświetlania informacji o bieżącym stanie jakości powietrza. Informacje są 
stale aktualizowany w oparciu o dane pochodzące z Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza. 

  

 Ekopatrol  

W związku z decyzją wojewody śląskiego ograniczającą do niezbędnego minimum kontrole  
na posesjach, w 2021 r. skontrolowaliśmy 240 domów. W ramach przepisów Ustawy o odpadach 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w stosunku do 26 osób, ukarano grzywną 13 osób 
(na kwotę 1750 zł) oraz w dwóch przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. W ramach 
przepisów porządkowych zawartych w aktach prawa miejscowego zastosowaliśmy środki 
oddziaływania wychowawczego w stosunku do 4 osób oraz ukaraliśmy grzywną 7 sprawców wykroczeń 
(na kwotę 1500 zł). Na bieżąco monitorowano i przekazywano do usunięcia właściwym podmiotom 
ujawnione „dzikie” wysypiska śmieci. Monitorowaliśmy nielegalne wysypiska, jakość spalanego 
materiału, a w razie łamania przepisów, nakładaliśmy stosowne kary. 

 

 

  

  Mapa ze stanem jakości powietrza w mieście 



63 

XII. Bezpieczeństwo 

 Wydatki na bezpieczeństwo 

 

 Statystyki policyjne 
 

Przestępstwa w 2021 r. (źródło KMP Jastrzębie-Zdrój) 

Kategoria przestępstwa Ogółem 

Kradzieże 272 

Włamania 111 

Kradzieże samochodów 19 

Rozboje 19 

Bójki i pobicia 16 

Uszkodzenia ciała  28 

Zniszczenie mienia 151 

Zatrzymania osób poszukiwanych 286 

 

Zdarzenia drogowe w 2021 r. (źródło: KMP Jastrzębie-Zdrój) 

Zdarzenia drogowe Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

748 34 1 41 750 
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 Statystyki Państwowej Straży Pożarnej i OSP 
 

 Interwencje PSP Jastrzębie-Zdrój w 2021 r. 

 

 Interwencje jednostek OSP w 2021 r. 

 

  

Klasyfikacja 2021 

Ilość interwencji ogółem 1754 

Pożary 186 

Miejscowe zagrożenia 1194 

Alarmy fałszywe 137 

Jednostka Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Inne 
SARS CoV2 Razem 

OSP Bzie 4 6 0 2 12 
OSP Górne 3 8 0 0 11 

OSP Moszczenica 2 0 0 0 2 
OSP Ruptawa 6 113 9 75 203 
OSP Szeroka 6 2 0 0 8 

OSP Jastrzębie-
Zdrój 1 12 1 1 20 

28 794 zł 
dofinansowania 

do zakupu 
wozu policyjnego 

55 794 zł 
dofinansowania 

dla 
policji 
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XIII. Transport zbiorowy i ekologiczny 

 Wydatki na komunikację miejską i ekologiczną 

 

 Miejski Związek Komunikacyjny i Karta Jastrzębianina 
 
Miasto zadeklarowało gotowość dofinansowania wniosku Międzygminnego Związku  
Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na zakup kolejnych 10 autobusów zeroemisyjnych  
w ramach naboru ogłoszonego przez Rządowy Fundusz Polski Ład. 

 

 Transport kolejowy 
 

 Kolej PLUS - połączenie regionalne do Katowic.  

Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego. 28.04 Rada Miasta podjęła uchwałę  
o udzieleniu pomocy finansowej Marszałkowi Województwa w zakresie przygotowane studium 
wykonalności połączenia kolejowego w ramach programu Kolej Plus organizowanego przez PKP PLK  
w Warszawie. 
30.06.2021 r. zawarliśmy z Marszałkiem Województwa umowę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na opracowywanie studium planistyczno-prognostycznego połączenia do Katowic.  

2 476 735,9 
wozokilometrów MZK 

na terenie miasta 

6 168 
kart jastrzębianina 

aktywnych w 2021 r. 
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Wysokość udzielonej pomocy 435 112,50 zł, (25 procentowy udział w 15% wkładzie własnym jednostek 
samorządu terytorialnego). W studium wskazano dwa warianty połączenia do Katowic. W pierwszym 
koszt budowy połączenia wyniósłby 541 mln zł, w drugim 390 mln zł. W pierwszym wariancie podróż 
na trasie Katowice – Jastrzębie trwałaby 69 minut, w drugim 74 minuty. Połączenie obsługiwałoby  
18 pociągów: 12 z nich kursowałoby na trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, 6 dodatkowo obsługiwałoby 
odcinek łączący Żory i Rybnik.  Rekomendację uzyskał wariant II, po starym śladzie przez Pawłowice.  
22 listopada  podpisaliśmy umowę partnerską z Marszałkiem Województwa, miastem Żory, gminą 
Pawłowice, miastem i gminą Czerwionka Leszczyny odnośnie współfinansowania wkładu własnego 
realizacji inwestycji w przypadku przejścia wniosku przez II etap oceny. Zgodnie z umową i deklaracją 
PM po zatwierdzeniu wniosku wyjdzie z inicjatywą uchwałodawczą o współfinansowanie projektu 
przez miasto w udziale 3,75%. Marszałek 24.11 złożył wniosek  do PKP PLK.  

 Kolej Dużych Prędkości w ramach CPK 

KDP będzie przebiegała wzdłuż autostrady A1 z odnogą do miasta i dworcem zlokalizowanym pomiędzy 
ulicami Północną a Pszczyńską.  

 

Spółka CPK rozpoczęła prace nad opracowaniem STEŚ. Wykonawca dokumentacji zapowiedział  
80 połączeń  „z” i „do” miasta oraz 20 transportów towarowych. Stacja końcowa będzie zlokalizowana 
miedzy ul. Północną, a Pszczyńską.  Zapowiedziany termin budowy to 2027/2028 r. Oddanie 2030 r.  
Przekazaliśmy do CPK listę  wyzwań społecznych i infrastrukturalnych niezbędnych do uwzględniania 
w trasowaniu przebiegu połączenia przez miasto.  

Pod koniec grudnia otrzymaliśmy mapy przebiegu połączenia od wykonawcy studium i uzgodniliśmy  
termin konsultacji społecznych. 
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 System Rowerów Miejskich 

 

Od 19 czerwca do 20 grudnia 2021 r. funkcjonował w mieście System Rowerów Miejskich „JasKółka”. 
Łączna liczba użytkowników zarejestrowanych w systemie rowerowym to 5 475 osób, w tym  
88 aktywnych seniorów oraz 3183 nowych użytkowników zarejestrowanych w roku 2021 Rowery 
wypożyczono 50 920 razy. Użytkownicy łącznie przejechali 126 627,28 km. Łączna kwota za wdrożenie 
i obsługę systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój w roku 2021 r. wyniosła 285 677,65 zł. 

  

50 920 
wypożyczeń  

w 2021 r. 

5 475 osób 
zarejestrowanych  

w systemie 
rowerowym 

126 627,28 km 
przejechali użytkownicy  

w 2021 r. 
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XIV. Turystyka 

 Wydatki na turystykę 

 

        

 Żelazny Szlak Rowerowy 

 

Najważniejszym produktem turystycznym Jastrzębia-Zdroju w minionym roku był Żelazny Szlak 
Rowerowy. Ta 55-kilometrowa pętla, przebiegająca przez 5 gmin leżących na terenie 2 krajów,  
jest inwestycją niemającą swego odpowiednika. Od Godowa przez Jastrzębie-Zdrój do Zebrzydowic 
jedzie się fantastyczną drogą rowerową z mineralno-żywiczną nawierzchnią, która poprawia komfort 
jazdy.  

  

  Żelazny Szlak Rowerowy   Żelazny Szlak Rowerowy 
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 Mapa Żelaznego Szlaku Rowerowego 

 

 Projekt „Jastrzębie-Zdrój - nowe turystyczne otwarcie".  
W ramach projektu odbywały się prezentacje Szlaku Wolności i Szlaku Uzdrowiska autobusem 
„Ogórek”, samochodem zabytkowym Jaguar oraz Fiatem 125p. Na zadanie przeznaczyliśmy 40 000 zł. 



70 

 Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica 
Do zadań Instytutu Dziedzictwa i Dialogu 
należeć będzie m.in. tworzenie, gromadzenie, 
upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, 
inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących 
historii i turystyki kulturowej, ochrona i 
popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego, 
kultywowanie tradycji, historii i zwyczajów 
Jastrzębia-Zdroju. Do zadań Instytut należy 
również prowadzenie Centrum Porozumienia 
Jastrzębskiego, Izb Pamięci znanych jastrzębian 
ważnych dla społeczności, prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, instruktażowo-
metodycznej oraz promocyjnej, prowadzenie szkoleń, wykładów, konferencji, sympozjów, kongresów, 
prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, organizacja wymiany kulturalnej w kraju i za granicą, 
współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach kultywowania dziedzictwa postindustrialnego,  
a także promocja historii i działań miasta. Instytut będzie posiadał również część konferencyjno-
biznesową. W części tej przewidziane są coworkingowe biura do wynajęcia oraz restauracje  
i przestrzenie rekreacyjne. 

 „Szlak wolności – Jastrzębie-Zdrój”  
 „Szlak wolności – Jastrzębie-Zdrój” – 
atrakcyjny szlak turystyczny ukazujący 
walory historyczne oraz  niepowtarzalne 
walory Jastrzębia-Zdroju związane  
z powstawaniem Miasta, budową 
kopalń, napływem mieszkańców oraz 
strajkami i podpisaniem Porozumienia 
Jastrzębskiego.  

 „Perła Uzdrowiska – Jastrzębie-Zdrój” 
Szlak ukazuje walory historyczne 
atrakcyjne dla zwiedzających Miasto, 
pokazuje uzdrowiskową przeszłość 
Jastrzębia-Zdroju i podkreśla jego 
walory turystyczne. Składa się  
z punktów wycieczkowych tj. miejsc 
wartych odwiedzenia, do których należy 
m. in. Park Zdrojowy.   

  Projekt IDD – Łaźnia Moszczenica 

•  Kopalnia Zofiówka, tam gdzie padły strzały  
•  Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego - „Żeby Polska była Polską” 
•  Kościół na górce - apteka, magazyn żywności i drukarnia  
•  Figura Świętego Jana Nepomucena, który… blokował ruch drogowy  
•  Supersam - kolejkowy luksus  
•  Jar Południowy tam, gdzie można było zgubić buty 
•  Osiedle Gwarków – jastrzębskie eldorado   
•  Łaźnia byłej kopalni Moszczenica, czyli przemysłowe piękno  
•  Żelazny Szlak Rowerowy, rowerem po trasie kolejowej   
•  Stary targ ulica - poprzednik galerii handlowych  
•  Rzeźba „Duet”, który się źle kojarzył 
 

•  Dom Zdrojowy – tam gdzie wiele się działo 
•  Park Zdrojowy – serce uzdrowiska 
•  Hotel Konigsdorff /Hotel Genrała Hallera  
•  Zakład Marii – królestwo dzieci 
•  Willa Łucja – siedziba władz 
•  Lecznica Spółki Brackiej, czyli barbórka w uzdrowisku 
•  Willa Opolanka - budynek  z burzliwą przeszłością 
•  Sanatorium Huty „Pokój” - modernizm w najlepszym wydaniu 
•  Sanatorium Katowiczanka – wszystko dla dzieci 
•  Basen kąpielowy i lodowisko w jednym 
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 Wybrane zabytki 

  

 Park Zdrojowy   Dom Zdrojowy 

 Sanatorium im. Józefa Piłsudskiego  Łazienki II 

 Masnówka Dwór obronny w Bziu  

Pałac w Boryni Kościół pw. św. Barbary i Józefa 
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XV. Kultura 

 Wydatki na kulturę 

 

 Wsparcie instytucji kultury 

 
 Opieka nad dziedzictwem kulturowym 

W 2021 r. wydaliśmy 50.000,00 zł na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na realizację zadania "REMONT 
BUDYNKU: OSUSZANIE ŚCIAN PIWNIC – IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, DRENAŻ I KANALIZACJA 
DESZCZOWA – ETAP II". 

 Projekty realizowane w ramach zadań publicznych z dziedziny kultury 
 

Nazwa podmiotu    
realizującego zadanie 

Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 

Stowarzyszenie Jastrzębski Klub 
Fotograficzny „Niezależni” 

„Prowadzenie Galerii - Pracowni Fotograficznej  
w nowo powstającym obiekcie „Łazienki III” oraz 
prowadzenie zajęć w pracowni fotograficznej 
w Domu Zdrojowym  

65 000 zł 

Galeria Dzwonków „Galeria dzwonków 2021" 66 770 zł 

5 866 632  zł 
dotacja 

podmiotowa 
dla MBP 

 

5 888 894  zł 
dotacja 

podmiotowa 
dla MOK 

82 425 zł 
dotacja podmiotowa 

dla Instytutu 
Dziedzictwa i Dialogu 
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 Miejska Biblioteka Publiczna 

 
Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji 
BGK na 3 projekty: ECO - W RYTMIE NATURY I LITERATURY, LITERACKIE OBRAZOWANIE - KSIĄŻKA OD 
KUCHNI oraz NA NIEZNANYCH LĄDACH - HISTORIA POLSKICH ODKRYWCÓW I PODRÓŻNIKÓW. 
Biblioteka otrzymała również dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup 
nowości wydawniczych. 

 Miejski Ośrodek Kultury 

 

Galeria Historii Miasta i Galeria Epicentrum  

385 752 
książek 

6 211 
audiobooków 

29 668 
materiałów 

audiowizualnych 

15 742 
użytkowników 

biblioteki 

164 
wydarzenia 

4 253 
uczestników 

wydarzeń 

235 
gier 

planszowych 

165 000 egz. 
w 3 bazach 

audiobooków 
i  ebooków 

620 
wydarzeń 

22481 
uczestników 

1241 
seansów 
w kinie 

18470 
widzów 
w kinie 

9 
wystaw 
w GHM 

5652 
widzów 
w GHM 

7 
wystaw 

w Epicentrum 

3760 
widzów 

w Epicentrum 
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XVI. Sport i rekreacja 

 Wydatki na sport i rekreację 

 

 

 

  

 

 

 

2 930 000,00 zł 
dotacji celowych 

na sport 

600 000,00 zł 
wspieranie i upowszechnianie  

kultury fizycznej 

150 000,00 zł 
na modernizację 

Stadionu Miejskiego 

160 000,00 zł 
na modernizację 
lodowiska Jastor 

342.625,00  zł 
nagrody prezydenta miasta 

dla sportowców 

247 000,00 zł 
na zakupy inwestycyjne 

MOSiR 
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 Miasto mistrzów sportu 
Nasi siatkarze powtórzyli historyczny sukces i po 17 latach sięgnęli po tytuł  
Mistrza Polski. Rok 2021 do wyjątkowo udanych mogą również zaliczyć nasi hokeiści. Oprócz 
mistrzostwa Polski zdobyli jeszcze Superpuchar oraz Puchar Polski. 

33 
obiekty 
MOSiR 

36 
klubów 

sportowych 

18 
 uczniowskich 

klubów sportowych 

65 
imprez 
MOSiR 

6955 
uczestników 
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XVII. Partycypacja społeczna 

 Budżet Obywatelski 

 
Zadania budżetu obywatelskiego realizowane w 2021 r. 

LP Nazwa projektu JPM 

1 Zakup sprzętu do Biblioteki Os. 1000-lecia Szeroka 

2 Tyrolka Os. Arki Bożka 

3 Bezpieczne boisko - zabudowa piłkochwytów  Os. Barbary 

4 Bezpieczne boisko - zabudowa monitoringu Os. Barbary 

5 Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy/kącika relaksacyno-
odpoczynkowego 

Os. Barbary 

6 Książka plus Os. Barbary 

7 Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa Os. Bogoczowiec 

8 Naprawa oświetlenia ulicznego Os. Chrobrego 

9 Zakup zestawów komputerowych Os. Górne i Dolne 

10 Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji Os. Górne i Dolne 

11 Budowa oświetlenia Os. Górne i Dolne 

12 Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 

Os. Gwarków 

13 Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym Os. Gwarków 

14 Gwarkowo imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych 
działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych 
przez Zarząd Osiedla Gwarków 

Os. Gwarków 

15 Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe 
trampoliny ziemne 

Os. Morcinka 

16 Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych Os. Pionierów 

2 285 000 zł 
do dyspozycji mieszkańców 

 na zadania w 2021 r. 

36 
zadań zrealizowanych w 2021 r. 

z budżetu obywatelskiego 
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17 Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych Os. Przyjaźń 

18 Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Os. Przyjaźń 

19 Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-
Zdroju 

Os. Przyjaźń 

20 Projekt: wykonanie i remont chodnika Os. Staszica 

21 Doposażenie placu zabaw Os. Tuwima 

22 Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kącik relaksu i ruchu na 
szkolnym korytarzu 

Os. Zdrój 

23 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje monitoringu Os. Zdrój 

24 Stworzenie terenu rekreacyjnego Os. Złote Łany 

25 Remont (wymiana) całego ogrodzenia przy PP nr 16 Os. Zofiówka 

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

Soł. 
Borynia/Skrzeczkowice 

27 Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i ul. Żyznej Soł. Bzie 

28 Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska Soł. Moszczenica 

29 Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia Soł. Moszczenica 

30 Droga - turystyczne przejście graniczne Ruptawa Soł. Ruptawa-Cisówka 

32 Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla 
PP nr 13 

Soł. Szeroka 

33 Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa 
książka dla każdego, dla małego i dużego" 

Soł. Szeroka 

34 Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. 
Ostaszewskiego 

Soł. Szeroka 

35 Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę wiaduktu Soł. Szeroka 

36 Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20 Soł. Szeroka 

W roku 2021 przeprowadziliśmy procedurę na rok 2022 zgodnie z uchwałą XV150.2020 Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój.  Po raz pierwszy mieszkańcy mieli okazję zgłosić zadanie ogólnomiejskie. W sumie 
zgłoszono 29 projektów  ogólnomiejskich oraz 75 osiedlowych /sołeckich. Ostatecznie wybrano  
1 zadanie ogólnomiejskie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18” oraz 29 zadań 
osiedlowych/sołeckich. Na zadania ogólnomiejskie oddano 5713 głosów ważnych. Natomiast na 
zadania osiedlowe/sołeckie poddane pod głosowanie (głosowanie zgodnie z procedurą zostało 
przeprowadzone w 8 jednostkach pomocniczych tj: osiedle Barbary, Jastrzębie Górne i Dolne, 
Pionierów, Zdrój, Sołectwo Bzie, Moszczenica, Ruptawa-Cisówka, Skrzeczkowice) oddano łącznie  3042 
głosów. 
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 Fundusz Sołecki 
 Na realizację zadań w ramach Funduszu 
Sołeckiego w 2021 roku 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 drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w 
ramach posiadanych środków)  

Sołectwo Bzie 
1. Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw położony przy SP nr 15 w Bziu 
2. Organizacja festynów  
3. Zakup stojaków i pokrowców na kolumny  
4. Zakup  ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego  
5. Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych  
6. Zakup strojów ludowych dla KGW  
7. Zakup namiotu festynowego  

Sołectwo Moszczenica 
1. Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do rzeki Szotkówki  
2. Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny  
3. Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada”  

Sołectwo Ruptawa-Cisówka 
1. Remont wiaty (-zabudowa drewnianej ściany szczytowej oraz ściany tylnej wiaty, - malowanie barku 

oraz drewnianej przebieralni obok sceny, - położenie kostki brukowej wraz z podbudową pomiędzy 
sceną a przebieralnią oraz pomiędzy wiatą a przebieralnią)  

2. Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami  
Sołectwo Skrzeczkowice 

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

Sołectwo Szeroka 
1. Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul. Fredry 20  
2. Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka 

 Konsultacje społeczne  

 Przeprowadziliśmy 78 konsultacji 
społecznych (konsultacje projektów 
uchwał), m.in. w sprawie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia nadania nowych nazw 
ulic w mieście, ustalenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utworzenia samorządowej instytucji  kultury pod nazwą 
Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Przeprowadziliśmy trzynaście ankiet wśród mieszkańców.  

337 842,75 zł 
na realizację zadań 

w 2021 roku 

78 
konsultacji społecznych 
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 Organizacje pozarządowe 

W Jastrzębiu-Zdroju zarejestrowanych 
było 237 organizacji pozarządowych  
w tym: 142 stowarzyszeń, 25 fundacji,  
37 klubów sportowych nieprowadzących 
działalności gospodarczej działających w 
formie stowarzyszenia, 18 uczniowskich klubów sportowych, 15 stowarzyszeń zwykłych. 
Przeprowadziliśmy w 11 dziedzinach otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, 
dodatkowo w dziedzinie pomocy społecznej realizowalismy zadanie na podstawie konkursu z 2019 
roku. Na otwarte konkursy ofert przeznaczyliśmy środki finansowe w wysokości: 2 710 553,05 zł na 
tryb małych zleceń kwotę bazową 64 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększyliśmy o kwotę 35 450 zł,  
w tym 20 000,00 zł z niewykorzystanych środków w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz o kwotę 15 450 zł  
z niewykorzystanych środków z otwartego konkursu ofert w dziedzinie edukacji. 

Zlecanie zadań w poszczególnych trybach i dziedzinach. 

Lp. Otwarte konkursy ofert - 
dziedzina forma kwota 

przeznaczona uwagi 

1. Prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej powierzenie 128 040,00 zł rozstrzygnięty 

2. 
Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej wsparcie 600 000,00 zł rozstrzygnięty 

3. Kultura powierzenie 140 000,00 zł rozstrzygnięty 

4. Turystyka powierzenie 40 000,00 zł rozstrzygnięty 

5. Edukacja wsparcie 15 450,00 zł unieważniony, środki przekazano 
na małe zlecenia 

6. Ochrona i promocja zdrowia wsparcie 6 824,00 zł rozstrzygnięty 

7. 

Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych 
dotyczących działań 
skierowanych do osób 
uzależnionych i ich rodzin 
poprzez propagowanie 
trzeźwego stylu życia 

  

powierzenie 

  

100 000,00 zł 

  

rozstrzygnięty 

237 
organizacji pozarządowych 
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8. 

Wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości 

„Prowadzenie centrum 
szkoleniowego „Enter 
Jastrzębie” 

powierzenie 50 000,00 zł rozstrzygnięty 

9. 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

powierzenie 20 000,00 zł unieważniony, środki przekazano na 
małe zlecenia 

10. „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”- edycja 2021 powierzenie 180 364,05 zł unieważniony, brak ofert 

11. „Opieka wytchnieniowa w roku 
2021” powierzenie 73 440,00 zł unieważniony, brak ofert 

  

12. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób  pn. Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
latach 2019-2022 

powierzenie 1 356 435,00 
zł 

zadanie realizowane na podstawie 
otwartego konkursu ofert i umowy z 
2019 r. 

Ostatecznie kwotę dostosowano do 
rzeczywistej liczby uczestników 
Domu tj. 

2021 r. – 884 662,00 zł  

 

Małe zlecenia 

Lp. MAŁE ZLECENIA - dziedzina kwota przeznaczona 

1. Ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

49 000,00 zł 

kwota została zwiększona o 20 000, 00 zł z 
niewykorzystanych środków z otwartego konkursu 

ofert w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

ŁĄCZNIE - 69 000,00 zł 

2. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym w tym wsparcie psychologiczne 
oraz działania na rzecz osób, rodzin i grup 

zagrożonych patologią społeczną 

15 000,00 zł 

3. Edukacja 
Zadania finansowane z niewykorzystanych środków z 

otwartego konkursu ofert w dziedzinie edukacji – 
kwota 15 450,00 zł 
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 Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Za pośrednictwem Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych wspieramy działalność tych 
organizacji poprzez udostępnianie sali konferencyjnej na zebrania zarządów, spotkań 
okolicznościowych i informacyjnych, warsztatów, szkoleń. Udostępniliśmy też organizacjom skrzynki 
kontaktowe, sprzęt biurowy, świadczyliśmy doradztwo stacjonarne oraz zdalne z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej, ze względu na trwającą sytuację epidemiczną. Z tej formy 
doradztwa chętnie korzystały jastrzębskie NGO. W 2021 roku 18 organizacji pozarządowych było 
uprawnionych do korzystania z zasobów na podstawie podpisanych porozumień. Organizacje 
pozarządowe w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego 
skorzystały z bezpłatnego doradztwa dotyczącego działalności statutowej. W ramach tego projektu w 
2021 roku przeprowadziliśmy 35 usług doradczych. Zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenie dla 
organizacji pozarządowych tj.: ABC Projektu, praktyczne aspekty pisania wniosków dotacyjnych. Na 
bieżąco odbywały się spotkania doradcze z zakresu praw i obowiązków organizacji pozarządowych, 
sporządzania dokumentacji, wypełniania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru 
- Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój to organ konsultacyjny, doradczy  
i opiniodawczy powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta. Rada powoływana jest na 3 - letnią 
kadencję. Aktualna III kadencja rozpoczęła się 14 grudnia. W skład Rady wchodzi  
18 członków tj.: 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój wyłonionych w wyborach, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta, 2 radnych Rady 
Miasta. Tryb funkcjonowania i zasady jej powoływania określa uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

 Rada Kobiet 

Przy prezydencie miasta działa Jastrzębska Rada Kobiet, która jest organem doradczym. Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr Or-IV.0050.618.2021 z 20 października 2021 powołano w skład Rady Panie:  
Agnieszkę Badach (przewodnicząca), Ewelinę Auguścik, Hannę Goik, Teresę Piech, Martę Więdłochę-
Grabkę, Anetę Wychorską, Olgę Żak. W roku 2021 panie spotkały się na trzech posiedzeniach. 

 Koła Gospodyń Wiejskich 
Na terenie miasta działają następujące Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Jastrzębie Górne, KGW 
Moszczenica, KGW Ruptawa-Cisówka, KGW Borynia-Skrzeczkowice, KGW Bzie, KGW Szeroka. 
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XVIII. Informacja i promocja  

 Wydatki na promocję 

 

 Miejskie kanały informacyjne 
  

 Gazeta „Jastrząb” 

Jednym z najważniejszych instrumentów 
miejskiej polityki informacyjnej jest 
gazeta „Jastrząb”. Wydawana jest w 
nakładzie 27 500 egzemplarzy, a zespół 
redakcyjny dokłada wszelkich starań, by 
treści w niej zamieszczone spełniały 
najwyższe standardy dziennikarskiej 
rzetelności i bezstronności. W związku  
z epidemią COVID-19 i spowodowanymi 
nią ograniczeniami budżetowymi,  
w minionym roku gazeta „Jastrząb” 
wydawana była w cyklu 
dwumiesięcznym. W ten sposób ukazało 
się 7 numerów, w tym jeden numer 
specjalny poświęcony „Raportowi  
o stanie gminy” za 2020 rok.  
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 Oficjalna strona miasta www.jastrzebie.pl 

Strona miasta jest zarówno podstawowym narzędziem komunikacji z mieszkańcami, jak i cennym 
źródłem wiedzy o naszym mieście dla turystów, ludzi biznesu i mediów. Na stronie miasta 
zamieszczamy zarówno zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, jak i informacje o inwestycjach czy 
strategicznych planach miasta.  
Przez naszą witrynę od 2021 roku odbywa się rejestracja wizyt w jastrzębskich urzędach, a także 
konsultacje społeczne. Miejski portal to również adres, do którego w pierwszej kolejności sięgają osoby 
szukające informacji na temat Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, procedur obowiązujących  
w urzędach, czy sposobu pozyskiwania środków miejskich.  
W 2021 roku w portalu opublikowaliśmy łącznie 1198 newsów (dla porównania w latach poprzednich 
były to 1175  i 1043 newsy). Od 1 stycznia do 31 grudnia naszą stronę odwiedziło 96 tysięcy  149 
użytkowników (co oznacza ponaddwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2019). 
Aby docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców, w 2021 roku uruchomiliśmy miejski newsletter. 
Zestawienie najważniejszych informacji z życia miasta wysyłane jest raz w tygodniu. Od lutego 
wysłaliśmy go do mieszkańców 47 razy.  W 2021 roku uruchomiliśmy również obcojęzyczne wersje 
strony (angielską, czeską i niemiecką), by skuteczniej docierać do naszych partnerów zagranicznych. 

 

Miejskie portale społecznościowe 

Dwa główne miejskie kanały w mediach społecznościowych – Facebook i Instagram – odnotowują stałe 
wzrosty liczby obserwujących je osób. W przypadku Facebooka liczba „followersów” zwiększyła się   
z 13 tysięcy do 14,5 tysiąca (czyli o 11% w skali roku), w przypadku Instagrama – z 2,9 tysiąca do 3,2 
tys. (ok. 10% w skali roku). 
  

14 500  
liczba „followersów” 

 Fecebook 

3 200 
liczba „followersów” 

Instagram 

http://www.jastrzebie.pl/
http://www.jastrzebie.pl/
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W mediach społecznościowych publikujemy na bieżąco informacje o najważniejszych wydarzeniach  
z życia miasta.  Są to zarówno zdjęcia, jak i materiały wideo, zamieszczane na żywo czy instagramowe 
relacje (tych w minionym roku opublikowaliśmy ponad 300). Nasze posty pomagają zachować 
transparentność miejskich działań, pozwalają zaprezentować miasto osobom mieszkającym poza jego 
granicami, a także zwiększają poczucie identyfikacji mieszkańców z Jastrzębiem. 

Tablice LED 

Łącznie w mieście znajduje się 6 tablic ledowych, wyświetlających informacje życia miasta. Służą one 
instytucjom miejskim, a także organizacjom i klubom kulturalnym, sportowym czy turystycznym. Są na 
nich wyświetlane zapowiedzi miejskich imprez, treści związane z kampaniami społecznymi  
i charytatywnymi oraz miejskimi inwestycjami. Na tablicach wprowadzono również możliwość 
wyświetlania informacji o bieżącym stanie jakości powietrza, które są aktualizowany w oparciu  
o dane pochodzące z Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza. 

System SMS 

Najistotniejsze informacje w sprawach związanych z życiem miasta przekazywane są mieszkańcom 
bezpośrednio za pomocą systemu SMS. Liczba jego użytkowników stale rośnie. Obecnie jest to 1408 
subskrypcji informacyjnych i 1506 dotyczących alertów (w poprzednim roku 1362 i 1467). 

 YouTube 

W 2021 roku na miejskim kanale YouTube opublikowaliśmy 35 filmów, prezentujących wydarzenia  
z życia miasta. Największą oglądalność w ubiegłym roku miała publikacja prezentująca nową salę 
koncertową oraz film nakręcony z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (ok. 1200 wyświetleń). 
Prócz YouTube’a, miejskie filmy publikowane są również na Facebooku. 
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 Kampanie informacyjno-promocyjne 

  

 160-lecie uzdrowiska 

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

 Odsłonięcie pomnika Henryka Sławika 

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

 Miasto mistrzów 

2021 rok był rokiem niespotykanych 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 roku. 

Miasto również prowadzi akcje promocyjne wspólnie z jastrzębskimi klubami sportowymi w ramach 
„promocji poprzez sport”. 
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 Jastrzębskie murale 

Prestiżową nagrodę „Muralu Roku” zdobył w V edycji ogólnopolskiego konkursu Inwestycja Roku 
wykonany w naszym mieście w 2020 roku mural z okazji 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. W 2021 
roku ogłosiliśmy kolejny konkurs na projekt muralu – tym razem promującego postawy ekologiczne. 
Jury konkursowe wyłoniło 3 prace, które przeszły do jego finału. O ostatecznym wyborze zadecydowali 
mieszkańcy – główną nagrodę zdobyła Izabela Szulc, której projekt został wykonany na ścianie bloku 
przy ulicy Krakowskiej, przy użyciu farb antysmogowych. 

Promocja turystyczna 

Jeden z najważniejszych produktów turystycznych 
miasta – Żelazny Szlak Rowerowy – kandydował  
w minionym roku do tytułu Najlepszej Przestrzeni 
Publicznej. Dzięki skutecznie przeprowadzonej 
kampanii promocyjnej szlak zdobył Nagrodę 
Publiczności w plebiscycie, zdobywając rekordową 
liczbę 4296 punktów. W 2021 stworzyliśmy 
również koncepcję promocji Żelaznego Szlaku 
Rowerowego za pomocą produktu regionalnego – 
Żelaznej Klapsznity. Rozpoczęto ją wizytą na szlaku 
znanego kucharza, Adama Borowicza, który 
nakręcił film promocyjny, przedstawiający jej recepturę. Nasze miasto promowane było również 
podczas zewnętrznych imprez turystycznych:  „Pikniku nad Odrą” oraz Targach „Atrakcje Regionów”,  
a także podczas  Festiwalu Górnej Odry. 

Kampanie krótkoterminowe 

Dbając o poczucie tożsamości mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, staraliśmy się docierać do nich z jak 
najszerzej rozumianą informacją, dotyczącą życia w mieście.  Wśród podejmowanych przez nas 
tematów znajdowały się zarówno te, dotyczące całego kraju (jak  Narodowy Spis Powszechny czy 
zasady sanitarne związane z pandemią COVID-19), jak i stricte lokalne – na przykład związane  
z informowaniem mieszkańców o najważniejszych inwestycjach w mieście (kampania „Budujemy 
przyjazne przestrzenie”), Jastrzębskim Budżecie Obywatelskim, nowym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, możliwości przekazywania 1% podatku czy 
wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Z kamerą i aparatem fotograficznym byliśmy  
i na dożynkach, i na koncertach. Śledziliśmy mecze jastrzębskich sportowców i towarzyszyliśmy 
obchodzącym jubileusze Kołom Gospodyń Wiejskich. Jednym zdaniem: byliśmy z jastrzębianami 
wszędzie tam, gdzie działo się coś wartego zaprezentowania szerszemu odbiorcy. Staraliśmy się wyjść 
do ludzi i pokazać im, ze to oni mogą decydować o tym, jak wygląda miasto. Dbaliśmy również o to, 
aby informacje o jastrzębskich wydarzeniach zyskały jak najszerszy zasięg – warto by wspomnieć 
chociażby kampanię festiwalu JAZZtrzębie, prowadzoną wspólnie z portalem Onet.pl. 

 Tradycyjnie już jastrzębscy pierwszoklasiści otrzymali miejskie „wyprawki”. Zestawami gadżetów 
obdarowani zostali również jastrzębscy seniorzy. 
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