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1. Wprowadzenie
Firma Lokalne Badania Społeczne opracowała ekspertyzę dotyczącą identyfikacji
warunków rozwoju Jastrzębia-Zdroju w świetle przygotowywanej „Strategii Rozwoju Miasta
do 2030 roku” oraz wynikającą ze zmian społeczno-gospodarczych, związanych
z transformacją regionów górniczych. Niniejszy raport stanowi kompendium wiedzy na
temat sytuacji społeczno-ekonomicznej, a także najważniejszych szans i barier rozwojowych
miasta. Innymi słowy, opracowanie stanowi materiał do części diagnostycznej „Strategii”.
Celem opracowania jest określenie ram lokalnej polityki rozwoju, z uwzględnieniem
takich obszarów, jak np. jakość życia, planowanie przestrzenne, planowane inwestycje,
infrastruktura techniczna, funkcjonowanie komunikacji miejskiej, edukacja publiczna,
bezpieczeństwo, rozwój przedsiębiorczości w mieście, poziom zaangażowania mieszkańców
w życie miasta, kulturę, sport i rekreację, jak również funkcjonowanie Urzędu Miasta
i innych instytucji miejskich.
2. Metodologia opracowania dokumentu
Raport został przygotowany na podstawie kilkuetapowych, wzajemnie powiązanych
i rozłożonych w czasie działań. Prace zostały zrealizowane w formie cyklu, z zastosowaniem
różnych, wzajemnie komplementarnych metod i technik badawczych, zgodnie z zasadą
triangulacji metodologicznej. Takie podejście pozwoliło na zebranie możliwie pełnej wiedzy,
przyczyniając się do sformułowania trafnych wniosków i rekomendacji. Uzyskany obraz jest
wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, a także – ze względu na możliwość porównania opinii
różnych grup respondentów – wieloperspektywiczny.
Zrealizowany cykl badawczy składał się z następujących elementów:
 Analiza danych zastanych (desk research),
 Badanie ilościowe,
 Badanie na platformie internetowej.
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Analiza danych zastanych (desk research)
Analiza danych zastanych (desk research) jest metodą, która została zastosowana
w początkowej fazie badania i posłużyła m.in. integracji oraz syntezie dostępnych informacji
na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta. W tym celu skorzystano z dostępnych
źródeł informacji: danych statystycznych, dokumentów strategicznych i programowych,
raportów, analiz i innych podobnych opracowań. Tę część Analizy Danych Zastanych należy
potraktować również jako etap przygotowawczy, który dostarczył tzw. tła badawczego
i przyczynił się do skonstruowania optymalnych narzędzi do badań głównych. Tam, gdzie
było to uzasadnione i możliwe, dane dla miasta przedstawione zostały w ujęciu
porównawczym,

na

tle

wskaźników

regionalnych

i

ogólnopolskich,

a

także

z uwzględnieniem danych obejmujących sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego
o zbliżonych uwarunkowaniach rozwojowych.
Badanie ilościowe
 Metoda/technika: Komputerowo Wspomagany Wywiad Telefoniczny (CATI),
 Zasięg badania: miasto Jastrzębie-Zdrój,
 Dobór

próby:

próba

odzwierciedlająca

rozkład

podstawowych

parametrów

demograficznych w populacji – płeć, wiek, miejsce zamieszkania (osiedle, sołectwo),
 Losowo-kwotowa próba respondentek i respondentów w wieku co najmniej 15 lat
(N=400 osób),
 Średni czas trwania wywiadu: ok. 15 minut.
Badanie na platformie internetowej
Na

końcowym

Komputerowo

etapie

Wspomagany

niniejszego
Wywiad

cyklu

Internetowy

zrealizowano
(CAWI).

badanie

Elektroniczna

techniką
wersja

kwestionariusza została umieszczona na serwerze (platformie) wykonawcy i była dostępna
w formie linku. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało udostępnione na stronie
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internetowej miasta oraz w oficjalnych mediach społecznościowych. Badanie zostało
zrealizowane

techniką

hybrydową,

zawierającą

elementy

podejścia

ilościowego

i jakościowego (np. duża liczba pytań otwartych, sposób analizy uzyskanych odpowiedzi). Tę
część cyklu należy potraktować jako formę konsultacji społecznych z najbardziej aktywnymi
i zaangażowanymi w życie miasta mieszkańcami, jak również poszerzenie i pogłębienie
informacji pozyskanych podczas poprzednich etapów badawczych. W tej części badania
wzięło udział 29 respondentek i respondentów.
Warto zaznaczyć, że wiele prezentowanych w tym raporcie danych statystycznych
odzwierciedla stan z roku 2019, a więc jeszcze sprzed pandemii COVID-19. Kluczowe etapy
badawcze przeprowadzono w maju i czerwcu 2020 r., a więc już w okresie zagrożenia
epidemiologicznego. Powyższa uwaga musi zostać uwzględniona podczas interpretacji
uzyskanych wyników, zwłaszcza, że niektóre utrudnienia i ograniczenia istotnie wpłynęły na
funkcjonowanie Urzędu Miasta i innych instytucji miejskich, a także sposób świadczenia
szeroko rozumianych usług publicznych. Jak można przypuszczać, wspomniane czynniki
mogły mieć wpływ na uzyskane wyniki pomiaru, zwłaszcza na poziom satysfakcji z jakości
wspomnianych usług czy ocenę niektórych aspektów jakości życia.
Pandemia koronawirusa powoduje daleko idące implikacje, których znaczenia i skali
nie jesteśmy w stanie całkowicie rozpoznać. Jak można przypuszczać, pełne konsekwencje
epidemii COVID-19 będą widoczne w dłuższej perspektywie czasowej. Dynamicznie
zmieniająca się rzeczywistość wymusza konieczność rewizji większości prognoz społecznogospodarczych. Prognozowane zmiany spowodują konieczność aktualizacji diagnoz
społeczno-ekonomicznych i – co za tym idzie - zmiany lub przynajmniej korekty niektórych
priorytetów rozwojowych. Dobra koniunktura gospodarcza w okresie ostatnich kilku lat
miała oczywiście daleko idące skutki na poziomie formułowania celów rozwojowych,
projektowanych działań oraz sposobów

ich weryfikacji. Prawdopodobna zmiana

dotychczasowych trendów w związku z sytuacją epidemiologiczną powoduje konieczność
rewizji wspomnianego podejścia, w tym ponownej refleksji nad priorytetami szeroko pojętej
polityki rozwoju. Wspomniany wątek szerzej omawiamy w dalszej części tego opracowania.
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3. Jastrzębie-Zdrój w liczbach
W tym miejscu prezentujemy kilka wybranych informacji, obrazujących aktualną
sytuację społeczno-ekonomiczną Jastrzębia-Zdroju:
 88 743 mieszkańców według stanu na koniec 2019 roku,
 realny dochód na 1 mieszkańca - 3 900 zł w 2019 roku,
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2018 roku - 168 proc. średniej
krajowej,
 liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności roku 2019
– 672,
 liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys.
mieszkańców – 497,
 liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na lipiec 2020 roku – 1 892,
 stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu na lipiec 2020 roku - 5,4 proc.,
 liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców w roku
2019 – 2,52,
 udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem
w 2018 roku – 2,8 proc.,
 liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w roku 2018 – 1 270.
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4. Diagnoza społeczno-gospodarcza miasta
4.1. Położenie, struktura administracyjna i demografia
Jastrzębie-Zdrój

jest

częścią

aglomeracji

rybnickiej

i

Rybnickiego

Okręgu

Węglowego. Miasto jest położone na Górnym Śląsku, niedaleko granicy z Republiką Czeską
i posiada status miasta na prawach powiatu. Do sąsiednich jednostek samorządu należą
następujące powiaty: pszczyński, rybnicki, wodzisławski, cieszyński i Żory (powiat grodzki).
W ramach struktury terytorialnej miasta wyodrębnione zostały dwa następujące obszary:
 zurbanizowany, tj. strefa centralna wraz z zespołem osiedli przykopalnianych: Barbary,
Arki Bożka, Bogoczowiec, Chrobrego, Przyjaźń, Gwarków, Morcinka, Pionierów,
Jastrzębie Górne i Dolne, Staszica, Tuwima, 1000-lecia Szeroka, Zdrój, Złote Łany
i Zofiówka,
 strefa podmiejska, a więc 6 sołectw - dawnych wsi, obecnie przyłączonych do
Jastrzębia-Zdroju: Bzie, Borynia, Moszczenica, Skrzeczkowice, Ruptawa, Szeroka.
Tabela 1. Stan ludności z podziałem na płeć w latach 2017-2019, stan na 31 grudnia1

POLSKA
ŚLĄSKIE
Wodzisław Śląski
Jastrzębie-Zdrój
Rybnik
Żory

2017

2018

2019

38 433 558
4 548 180
48 345
89 590
139 129
62 243

38 411 148
4 533 565
48 143
89 128
138 696
62 456

38 382 576
4 517 635
47 813
88 743
138 098
62 472

W populacji mieszkańców Jastrzębia-Zdroju przeważają kobiety, których udział
wynosi przeszło 51 proc. Wyraźnie widać, że liczba mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
systematycznie się zmniejsza. Powyższe zjawisko jest zgodne z trendem ogólnopolskim
i regionalnym, podobne tendencje występują również w większości miast w województwie
1

Bank Danych Lokalnych GUS
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śląskim. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się sąsiednie miasto Żory, którego populacja
rośnie w okresie ostatnich kilku lat.
Co niezmiernie istotne, dość niepokojące są również prognozy długoterminowe,
według których populacja Jastrzębia-Zdroju w roku 2030 ma wynosić 77 495, natomiast do
roku 2050 liczba mieszkańców miasta zmniejszy się do 58 460 osób. W dłuższej
perspektywie podobne trendy występują w odniesieniu do wszystkich porównywanych wyżej
jednostek administracyjnych2.
Oprócz depopulacji najbardziej istotnym zjawiskiem demograficznym jest zmiana
struktury ludności ze względu na wiek. Według danych na koniec 2019 roku 14 proc.
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63 proc.
– osoby w wieku produkcyjnym, natomiast 23 proc. – osoby w wieku poprodukcyjnym.
Ponadto w dłuższej perspektywie widać, że lokalna społeczność ulega starzeniu, tzn.
sukcesywnie zwiększa się udział seniorów w populacji. Dodajmy, że podobne trendy są
obserwowane w skali ogólnopolskiej i regionalnej (w tym we wszystkich sąsiednich
miastach, ujętych w analizie porównawczej), ponadto – według wszelkich dostępnych
prognoz – mają one charakter trwały i będą kontynuowane w dłuższej perspektywie
czasowej. Oznacza to, że najważniejsze zjawiska demograficzne w mieście nie odbiegają od
tendencji ogólnych, zatem trudno doszukać się tutaj jakichś elementów lokalnej specyfiki.
Podobne konstatacje od lat są obecne w lokalnej debacie publicznej, w tym
w miejscowych dokumentach strategicznych i programowych. W wielu z nich przywoływany
jest wątek malejącej liczby ludności oraz zwiększania się udziału osób w wieku 70 lat
i starszych w populacji. Aktualnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią 25 proc.
całkowitej liczby ludności miasta3. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż liczną grupę
mieszkańców (ok. 15 proc.) stanowią osoby w wieku 40-49 lat4, co prawdopodobnie jest
rezultatem tzw. wyżu demograficznego z lat siedemdziesiątych XX w.

Tamże
por. „Program Senioralny Aktywni 60+”
4 por. „Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
2
3
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4.2. Jakość życia w mieście
Pojęcie jakości życia nie jest jednoznacznie zdefiniowane w naukach społecznych.
W tym miejscu można przywołać wiele sposobów ujęcia tego terminu, które dość znacznie
się różnią (choć nie zawsze są wzajemnie sprzeczne), np. nieco inne podejście do tego
zagadnienia prezentują socjologowie, psychologowie, ekonomiści, przedstawiciele nauk
medycznych czy specjaliści z obszaru polityki społecznej. Na potrzeby tego opracowania
można przyjąć, że pomiar jakości życia oznacza próbę odpowiedzi na pytanie o poziom
rozwoju społeczno-ekonomicznego (w ujęciu porównawczym), a także ocenę zadowolenia
z życia – w różnych aspektach, w tym w odniesieniu do działalności władz samorządowych
i stopnia zaspokajania potrzeb lokalnych (np. poprzez świadczenie usług publicznych).
Z jednej strony oznacza to próbę poszukiwania możliwie obiektywnych wskaźników jakości
życia (tj. na podstawie danych zastanych), z drugiej – odwołanie się do subiektywnych
przekonań mieszkańców (mierzonych na podstawie badań deklaratywnych).
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów zestawień porównawczych są
coroczne rankingi czasopisma samorządowego „Wspólnota”, odzwierciedlające stan
zamożności poszczególnych samorządów (poziom dochodów poszczególnych gmin, miast
i powiatów w przeliczeniu na liczbę ludności). Według rankingu za rok 2019 realny dochód
na jednego mieszkańca Jastrzębia–Zdroju wynosił około 3 900 zł, co oznaczało dość
odległe, 40. miejsce w regionie5. Natomiast według raportu firmy doradczej Curulis,
opublikowanego w 2019 r. Jastrzębie–Zdrój jest najtańszym miastem w województwie
śląskim pod względem ceny usług komunalnych, a także kosztów życia6. Z kolei według
danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto w JastrzębiuZdroju zdecydowanie przekracza średnią krajową, a także jest wyższe niż np. w mieście
stołecznym Warszawie7. Prawdopodobnie wynika to ze specyficznej struktury gospodarczej
miasta, opartej na dominacji branży górniczej, w tym wiodącego pracodawcy, jakim jest
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Co niezmiernie istotne, tak opracowane dane nie
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
Tamże
7 Tamże
5
6
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obejmują mikroprzedsiębiorstw, co w dużym stopniu deformuje prawdziwy obraz struktury
wynagrodzeń w populacji mieszkańców miasta. Wspomniane zestawienie zostało
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej 2018 r. 8

POLSKA
ŚLĄSKIE
Powiat m. Kraków
Powiat m. Katowice
Powiat m. Płock
Powiat m. st. Warszawa
Powiat lubiński
Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

100,0 %
99,8 %
111,0 %
117,9 %
118,0 %
133,1 %
163,7 %
168,0 %

Jak już wspomnieliśmy, zagadnienia związane z oceną jakości życia mogą być
przedmiotem badań opinii mieszkańców. W tym miejscu warto odwołać się do danych
z badania ankietowego, przeprowadzonego na potrzeby niniejszej analizy.
Wykres 3. Ogólna ocena jakości życia w Jastrzębiu-Zdroju9.

8
9

Tamże
Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.
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W świetle badań ankietowych prawie połowa mieszkańców uważa, że jakość życia
w Jastrzębiu-Zdroju utrzymuje się na średnim poziomie – tego rodzaju opinię najczęściej
podzielają respondenci w przedziale wiekowym 60 i więcej lat (57 proc.). 23 proc. badanych
uważa, że jakość życia w mieście jest niska (są to zarówno umiarkowanie, jak i skrajnie
negatywne oceny). Krytyczne opinie współwystępują z negatywną oceną działalności
obecnych władz samorządowych. Dodajmy, że tego rodzaju zależności są istotne
statystycznie na poziomie 95 proc. Średnia wynosi 3,05, co jest równoznaczne z opinią
zbliżoną do środkowej kategorii w skali pięciostopniowej.

Sołectwo Moszczenica

Sołectwo Ruptawa i Cisówka

Osiedle Zdrój

Osiedle Złote Łany

Osiedle Arki Bożka

Osiedle Gwarków

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

Osiedle Zofiówka

Osiedle Staszica

Osiedle Chrobrego

Osiedle Pionierów

Osiedle Bogoczowiec

Osiedle Morcinka

Osiedle Tuwima

Sołectwo Szeroka

Osiedle Przyjaźń

Sołectwo Bzie

Osiedle Barbary

Osiedle 1000-lecia Szeroka

Sołectwo Borynia

Sołectwo Skrzeczkowice

3,5

3,36

3,28

3,25

3,22

3,21

3,14

3,13

3,09

3,07

3,03

2,93

2,93

2,93

2,91

2,84

2,83

2,81

2,81

2,75

2

Tabela 4. Ocena jakości życia w podziale na osiedla i sołectwa (średnia w skali 1-5)10

Powyższe oceny jakości życia ze względu na miejsce zamieszkania należy
potraktować ostrożnie, ze względu na niskie liczebności mieszkańców poszczególnych
osiedli lub sołectw. Wato jednak zaznaczyć, że – w świetle uzyskanych wyników – nie widać
istotnych statystycznie różnic między mieszkańcami wszystkich osiedli łącznie (średnia E
dla tych jednostek wynosi 3,06) w porównaniu z sołectwami (3).
Serię pytań o jakość życia w mieście zadano również w badaniu zrealizowanym
poprzez platformę internetową (CAWI). Również w tym przypadku uzyskano dość zbliżony
10

Tamże
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rezultat: przeszło połowa badanych uważa, że poziom życia w Jastrzębiu-Zdroju jest
przeciętny, ani wysoki, ani niski. Średnia wynosi 3, co jest równoznaczne z kategorią
środkową w skali pięciostopniowej11.

jakość usług publicznych szkół

jakość usług publicznych
przedszkoli

stan terenów zielonych w mieście

jakość usług publicznych żłobków

czystość i porządek w mieście

jakość pracy miejscowej policji

oferta sportowo-rekreacyjna w
mieście

jakość usług pomocy społecznej

komunikacja publiczna
(autobusowa)

stan dróg i chodników w mieście

jakość i cena usług komunalnych
(woda, ścieki, ogrzewanie, śmieci)

stan budynków komunalnych

oferta wydarzeń kulturalnych

sytuacja gospodarcza w mieście

sytuacja na lokalnym rynku pracy

jakość powietrza w mieście

Tabela 5. Ocena jakości życia lub usług publicznych w poszczególnych obszarach (w proc.)12
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6
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1
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4
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4
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5

4

5

1
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7

9

15

10
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13

20

12
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20

21

21

28

25

32

35

DOBRZE

50

43

60

33

57

47

45

29

42

45

36

29

34

30

32

30

średnia w
skali 1-5

3,66

3,58

3,57

3,49

3,48

3,48

3,31

3,28

3,27

3,26

3,19

3,11

3,06

3,04

2,99

2,91

bardzo źle
(1)
raczej źle
(2)
średnio,
ani źle, ani
dobrze (3)
raczej
dobrze (4)
bardzo
dobrze (5)
nie wiem,
trudno
powiedzieć

Ankietowani

mieszkańcy

oceniali

jakość

życia

lub

usług

publicznych

w wyszczególnionych obszarach, posługując się skalą od 1 do 5. Należy podkreślić, że
żaden z omawianych obszarów nie uzyskał średniej oceny zbliżonej do „4” („raczej dobrze”).
Zdecydowanie najbardziej krytycznie oceniono jakość powietrza w mieście oraz sytuację na
lokalnym rynku pracy. Obie kategorie uzyskały średnią ocen nieznacznie poniżej 3, czyli
11
12

Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie CAWI, 2020 r.
Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.

12

„średnio, ani źle, ani dobrze”. Sytuację na lokalnym rynku pracy zdecydowanie najgorzej
ocenili respondenci, którzy są również krytyczni wobec jakości życia w Jastrzębiu-Zdroju (48
proc.), a także osoby, które nie wiążą przyszłości (swojej i swojej rodziny) z miastem.
Najwyższe oceny uzyskały: jakość usług publicznych szkół, jakość usług publicznych
przedszkoli, a także stan terenów zielonych w mieście. Są one, podobnie jak w przypadku
najniżej ocenionych kryteriów, także skorelowane z rozkładem odpowiedzi na temat
perspektyw przyszłości w mieście oraz ogólną oceną jakości życia w Jastrzębiu-Zdroju,
a także z oceną działalności obecnych władz samorządowych.
Wykres 6. Ogólna ocena działalności obecnych władz samorządowych Jastrzębia-Zdroju (w proc.)13

W świetle wyników badań ankietowych ogólna opinia na temat działalności
obecnych władz samorządowych Jastrzębia-Zdroju jest nieco wyższa od środkowej kategorii
w skali 1-5, oznaczającej ocenę neutralną lub ambiwalentną. Średnia wynosi 3,28.
Dodajmy, że oceny pozytywne (42 proc.) przeważają nad negatywnymi (17 proc.). Na uwagę
zasługuje niski stopień polaryzacji danych, co oznacza przewagę ocen umiarkowanych przy
niskim poziomie odpowiedzi skrajnych (pozytywnych lub negatywnych).

13

Tamże

13

W

badaniu

ankietowym

(CATI)

poruszono

również

zagadnienia

związane

z korzystaniem z usług Urzędu Miasta lub innych lokalnych instytucji publicznych, jak
również oceną jakości tych usług. Prawie połowa badanych mieszkańców (46 proc.)
w okresie ostatnich 2 lat (od daty realizacji pomiaru) korzystała z usług Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój, przy czym szczególnie często są to miejscowi przedsiębiorcy (76 proc.).
31 proc. respondentów zadeklarowało korzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej
(relatywnie wysoki wynik wśród kobiet - 37 proc.), 23 proc. korzystało z usług Miejskiego
Ośrodka Kultury, natomiast 22 proc. to klienci Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Najniższy odsetek, 7 proc. stanowią badani, którzy korzystali z usług miejscowego OPS14.
Uczestnicy pomiaru zostali zapytani również o poziom zadowolenia z usług tych
instytucji, z których usług skorzystali. Najwyżej oceniona została Miejska Biblioteka
Publiczna, która uzyskała średnią 4,59 (w skali pięciostopniowej). Na kolejnych pozycjach
znalazły się: MOSiR – 4,16 i MOK – 4,15. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój uzyskał średnią na
poziomie 3,98, a więc zbliżoną do kategorii oceny nr „4” („raczej zadowolony(a)”). Najniższe
noty przyznano Ośrodkowi Pomocy Społecznej (3,43), lecz należy zaznaczyć, że tego rodzaju
placówki mają swoją specyfikę i całkowicie odmienną grupę klientów, ponadto relatywnie
często wydają decyzje, które nie są zgodne z subiektywnymi oczekiwaniami odbiorców15.
4.3. Planowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna
Ważną

cechą

miasta

jest

brak

przestrzeni

publicznych

o

charakterze

reprezentacyjnym, w tym wyodrębnionego obszaru centralnego, co wynika z uwarunkowań
historycznych.

Na

podstawie

analizy

zamieszczonej

w

Miejscowym

Planie

Zagospodarowania Przestrzennego w Jastrzębiu-Zdroju można wyróżnić obszary zabudowy
wielorodzinnej (wysokie bloki, najczęściej zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe,
zlokalizowane głównie w centrum miasta) oraz jednorodzinnej (niskiej, przede wszystkim
w sołectwach). W pierwszym z nich znajdują się obiekty wymagające modernizacji ze
względu na stan techniczny i poziom wyposażenia (np. remontów instalacji elektrycznej,
14
15

Tamże
Tamże
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sanitarnej i CO), a także termomodernizacji oraz wymiany elementów azbestowych. Prawie
wszystkie mieszkania (ok. 99 proc.) posiadają dostęp do wodociągu, łazienkę i centralne
ogrzewanie16 17.
W roku 2019 miasto dysponowało 104 budynkami mieszkalnymi, w tym 1 591
lokalami oraz 8 pomieszczeniami tymczasowymi. Obecnie zarządza lub współzarządza 87
budynkami wspólnot mieszkaniowych poprzez Miejski Zarząd Nieruchomości. Wspomniana
jednostka organizacyjna administruje również 6 budynkami komunalnymi i 12 budynkami
mieszkalnymi socjalnymi, ponadto w mieście funkcjonuje Jastrzębskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o.18.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niską liczbę wydawanych pozwoleń na
budowę i – w konsekwencji – niewystarczającą liczbę inwestycji mieszkaniowych.
„Nowoczesne mieszkalnictwo wielorodzinne rozwija się w tempie nieprzystającym do
potrzeb. Źródeł (…) upatrywać należy przede wszystkim w trudnościach inwestycyjnych
związanych z wyższymi kosztami tego typu budynków, wyczerpywaniem się gruntów
przeznaczonych pod ten typ zabudowy i jednocześnie nieobciążonych szkodami górniczymi.
Efektem tej sytuacji jest suburbanizacja miasta, co przekłada się na wzrost kosztów
funkcjonowania miasta, konieczność ponoszenia nakładów na rozwój infrastruktury
sieciowej, odpływ mieszkańców…”19.
Warto dodać, że w mieście nie występują istotne problemy, związane z infrastrukturą
energetyczną, gazową czy komunalną, a potrzeby inwestycyjne w tym obszarze są związane
z budową nowych obiektów mieszkaniowych20. Infrastruktura techniczna jest dobrze
rozwinięta. Dotyczy to m.in. sieci cieplnej przesyłowej i energetycznej. Cały obszar miasta
został skanalizowany i zwodociągowany (prawie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do sieci
wodociągowej). Przeszło 80 proc. mieszkańców Jastrzębia-Zdroju posiada dostęp do
instalacji gazowej21.
por. „Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku”
por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
18 por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
19 Tamże
20 por. „Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku”
21 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
16
17
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Jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, 99 proc. powierzchni miasta zostało
objętych

Miejscowymi

Planami

Zagospodarowania

Przestrzennego

(łącznie

41

dokumentów). W październiku roku 2018 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentu pn.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta JastrzębieZdrój”22.
W 2019 roku Rada Miasta uchwaliła 5 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego23.
4.4. Infrastruktura komunikacyjna i komunikacja miejska
W świetle dostępnych informacji można stwierdzić, że stan infrastruktury drogowej
w mieście jest zadowalający, choć – ze względu na rosnące natężenie ruchu – wymagane
są dalsze inwestycje. Istotnym problemem jest rosnąca liczba zarejestrowanych pojazdów,
brak alternatywy dla istniejących połączeń drogowych z Aglomeracją Śląską, a także szkody
górnicze. W Jastrzębiu-Zdroju istnieją drogi wojewódzkie (18,0 km, droga nr 933: Racibórz
- Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój – Pszczyna, droga nr 937: Jastrzębie-Zdrój – Cieszyn),
powiatowe (61,6 km) i gminne (186,3 km o nawierzchni twardej i 20,2 km o nawierzchni
gruntowej). Mieszkańcy miasta mają dogodny dostęp do przebiegającej w pobliżu
autostrady A1 dzięki obwodnicy Jastrzębia-Zdroju na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska
w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady w Mszanie24.
Od roku 2001 miasto nie posiada pasażerskiej komunikacji kolejowej. We
wszystkich kluczowych dokumentach programowych uruchomienie bezpośredniego
połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Górnośląską definiowane jest jako
strategiczny cel rozwoju systemu komunikacji (szerzej na ten temat piszemy w kolejnym

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko projekt został wyłożony do publicznego wglądu od 14.07.2020 do
4.09.2020 r., a dyskusja odbyła się 2.09.2020 r., https://bip.jastrzebie.pl/artykul/4404/62398/ogloszenieprezydenta-miasta-jastrzebie-zdroj, data dostępu: 18.08.2020 r.
23 por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
24 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
22
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rozdziale). Warto nadmienić, że w Jastrzębiu-Zdroju wykorzystywane są niezależne linie
górniczego transportu kolejowego25.
Komunikacja miejska oferuje połączenia między osiedlami i sołectwami JastrzębiaZdroju. Od roku 2019 w Jastrzębiu-Zdroju wyznaczono 6 stref przepływu pasażerów,
oznaczonych osobnymi kolorami. W ramach wspomnianych stref funkcjonują linie
o zasięgu miejskim i ponadlokalnym26. W ramach komunikacji zewnętrznej „…uruchomione
są połączenia z okolicznymi miejscowościami: Wodzisławiem Śląskim, Rybnikiem, Żorami
i Zebrzydowicami. Głównym środkiem transportu komunikacji pasażerskiej są autobusy,
a także szczególnie rozwijające się w ostatnich latach linie tzw. „busów”. Poza
przedsiębiorstwami z grupy PKS, które obsługują połączenia z wieloma ośrodkami
południowej Polski…”27.
Według stanu na rok 2019 w Jastrzębiu-Zdroju oddano ok. 200 km tras i szlaków
rowerowych. W tym okresie w mieście funkcjonował system rowerów miejskich pod nazwą
JASkółka, w ramach którego uruchomiono 20 stacji i 61 rowerów (i dodatkowo 3 stacje
i 15 rowerów we współpracy z JSW S.A.)28.
4.5. Ochrona zdrowia
Najważniejszą placówką ochrony zdrowia w mieście jest Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2, który posiada rozbudowane zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne,
dostępne w oddziałach, poradniach specjalistycznych, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, jak
również w innych pracowniach diagnostycznych. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje również
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, posiadający poradnię oraz dwa oddziały
rehabilitacyjne (tzw. wczesna interwencja dla dzieci do 18. miesiąca życia), a także Szpital
Dziecięcy im. Janusza Korczaka. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wszystkie te podmioty
są prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego29.
Tamże
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
27 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
28 por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
29 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
25
26
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Według stanu na rok 2018 placówki ochrony zdrowia w Jastrzębiu-Zdroju
dysponowały 564 łóżkami w szpitalach ogólnych. Dla porównania – w powiecie
wodzisławskim było to 557 łóżek, w Rybniku – 710, natomiast w Żorach – 17530.
4.6. Edukacja publiczna i niepubliczna
W roku 2019 w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonowały 23 przedszkola gminne, w tym
1 specjalne, które sprawowały opiekę nad 2 727 dziećmi w 129 oddziałach. Miasto było
organem prowadzącym dla 16 szkół podstawowych, 1 szkoły podstawowej specjalnej,
2 liceów ogólnokształcących działających samodzielnie, 7 zespołów szkół, w tym jeden
zespół szkół specjalnych, 1 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 1 Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego oraz 1 Centrum Kształcenia Zawodowego. W ww. placówkach uczyło
się 14 349 uczniów, natomiast liczba oddziałów w szkołach wyniosła 755. W miejscowych
placówkach edukacyjnych prowadzone były działania na rzecz kształcenia uczniów ze
specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

(rewalidacyjne,

korekcyjno-kompensacyjne,

nauczanie indywidualne, terapie). Kształcenie specjalne było realizowane w 3 placówkach
przedszkolnych oraz 4 szkołach podstawowych. Łączna liczba dzieci objętych kształceniem
specjalnym ogółem wyniosła 548 (w szkołach publicznych). W placówkach publicznych
i niepublicznych, dla których organem prowadzącym nie jest JST 407 uczniów zostało
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w ww. placówkach szkolnych
i przedszkolnych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku 2019
wspomniana placówka udzieliła wsparcia 1 956 dzieciom. Ponadto funkcjonują również
niepubliczne placówki oświatowe oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub
prawne dla których miasto jest organem rejestrowym. W analogicznym okresie były to:
przedszkola niepubliczne (272 dzieci), 1 punkt przedszkolny (25 dzieci), szkoły podstawowe

30
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(170 uczniów), 1 technikum niepubliczne (134 uczniów), 5 niepublicznych liceów
ogólnokształcących (501 uczniów) oraz 5 szkół policealnych (480 osób)31.
Zagadnienia związane z edukacją zajmują istotne miejsce w wielu lokalnych
dokumentach o charakterze programowym i strategicznym. Z punktu widzenia
aktualnych trendów społeczno-demograficznych zwraca się uwagę na konieczność
dostosowywania miejscowego systemu oświaty do dynamicznie zmieniających się
potrzeb. W szczególności chodzi tu o spadek liczby uczniów, zmniejszającą się liczbę
mieszkańców miasta, a jednocześnie starzejącą się infrastrukturę i rosnące nakłady
finansowe na wydatki bieżące w oświacie (przy obniżających się dochodach miasta)32.
W dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta założono, że konieczne jest
wzmocnienie

atrakcyjności

oferty

edukacyjnej,

również

w

zakresie

programów

realizowanych przez placówki edukacyjne, a także promowanie programów kształcenia
ustawicznego. Ponadto niezmiernie ważnym ustaleniem jest konieczność rozwoju systemu
kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy33.
4.7. Poziom bezpieczeństwa
W roku 2018 w Jastrzębiu-Zdroju miejscowa policja stwierdziła 1 905 przestępstw
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Oznaczało to spadek w porównaniu
z rokiem poprzednim, w którym analogiczna liczba wyniosła 2 702. W tym okresie obniżył
się wskaźnik wykrywalności przestępstw z 81,7 proc. w 2017 r. do 69,7 proc. w 2018
roku34. „Wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze kryminalnym, z 1210
w roku 2017 do 1267 w 2018, zmalała liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze
gospodarczym (z 1200 do 311), a także przestępstw drogowych i przeciwko mieniu. Wzrost
natomiast odnotowano w odniesieniu do stwierdzonych przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu (2017 – 132, a w 2018 – 171)…”35.
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
por. „Program rozwoju oświaty w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2015-2020 z perspektywą do 2025 r.”
33 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
34 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
35 Tamże
31
32
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W świetle dostępnych informacji, najwięcej popełnianych przestępstw dotyczy
kradzieży, oszustw i przestępstw narkotykowych. W przypadku ostatniego z wymienionych
rodzajów przestępstw można mówić o narastaniu problemu w dłuższej perspektywie.
„Najczęstszymi miejscami ich [narkotyków – przyp. aut.] dystrybucji są klatki schodowe (…),
dyskoteki, kompleksy handlowe czy szkoły (…). Niepokojącym zjawiskiem jest również
wzrost popełnianych (…) oszustw, jak i przestępstw przeciwko funkcjonariuszom…”36.
W tym miejscu warto uzupełnić powyższe zagadnienia o kwestię poziomu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2019 odnotowanych zostało 916 zdarzeń
drogowych, w tym 57 wypadków (w których zginęły 3 osoby, a 67 osób odniosło rany), jak
również 859 kolizji. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba kolizji,
natomiast liczba wypadków pozostała na identycznym poziomie37.
Wykres 7. Poczucie bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju (w proc.)38

Jak wynika z badania, około 2/3 mieszkańców Jastrzębia-Zdroju czuje się
bezpiecznie w swoim mieście. Średnia w skali pięciostopniowej wynosi 3,73. Warto
Tamże
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
38 Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.
36
37
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wspomnieć, że wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa znacznie częściej deklarują
mężczyźni w porównaniu z kobietami. Mieszkańcy sołectw nieco częściej czują się
bezpiecznie w swojej okolicy (79 proc.) niż osoby zamieszkujące na osiedlach JastrzębiaZdroju (64 proc.). Dodajmy, że 14 proc. ankietowanych deklaruje, że w Jastrzębiu-Zdroju są
miejsca (np. ulice, osiedla), które omijają ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa39.
4.8. Rozwój przedsiębiorczości i rynek pracy
Jak już wspomnieliśmy, w strukturze gospodarczej Jastrzębia-Zdroju dominuje
branża górnicza, a największym pracodawcą i zarazem największym płatnikiem podatków
do budżetu miasta jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Warto szczególnie podkreślić, że
co czwarty członek załogi jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Dodajmy, że kondycja
wspomnianej grupy kapitałowej silnie oddziałuje na sytuację społeczno-gospodarczą miasta
(wyniki finansowe wpływają na koniunkturę gospodarczą i budżet miasta). W JastrzębiuZdroju działa również liczna grupa firm, specjalizujących się w świadczeniu usług na rzecz
JSW S.A. Ponadto funkcjonują również podmioty gospodarcze, reprezentujące inne branże,
m.in.: Prymat Sp. z o.o., ELPLAST+ Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Spółka z o.o., Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE S.A., Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoGórnicze ROW-JAS Sp. z o.o., Drogerie Polskie, Błysk, Haga, Progres-Mechatronika40.
Tabela 8. Wybrane wskaźniki aktywności gospodarczej mieszkańców41
podmioty wpisane do rejestru REGON
na 10 tys. ludności
POLSKA
ŚLĄSKIE
Wodzisław Śl.
Jastrzębie-Zdrój
Rybnik
Żory

2017
1 121
1 033
830
651
996
896

2018
1 136
1 042
826
658
1 010
916

2019
1 175
1 066
826
672
1 025
946

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 10 tys.
mieszkańców
2017
2018
2019
781
810
837
728
750
766
579
585
577
469
488
497
716
737
744
667
697
718
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Powyższe dane są kolejnym potwierdzeniem specyficznej struktury gospodarczej
Jastrzębia-Zdroju, opartej na dominacji jednego, wiodącego podmiotu gospodarczego (a
raczej grupy kapitałowej), a także – jak można przypuszczać – utrwaleniu pewnych wzorców
aktywności zawodowej, związanych z zatrudnieniem w przemyśle wydobywczym. Na tej
podstawie można zauważyć, że liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys.
ludności oraz liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności
w mieście jest znacząco niższa od wskaźników ogólnopolskich i regionalnych, a także
odbiega od wartości tych wskaźników dla ościennych jednostek samorządu terytorialnego.
Dodajmy, że ww. wskaźniki rosną w latach 2017-2019 (dotyczy to wszystkich
porównywanych jednostek, oprócz Wodzisławia Śl., w którym można mówić o stagnacji).
Warto zaznaczyć, że miasto prowadzi działania na rzecz wsparcia aktywności
gospodarczej. W tym kontekście można wymienić m.in. następujące przedsięwzięcia:
 działalność Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 „Biznes na okrągło” (przestrzeń do spotkań i biuro na godziny dla małych firm),
 „Jasne, że Jastrzębie” (akcja na rzecz lokalnego patriotyzmu gospodarczego),
 „Jastrzębski Pasaż Rzemiosła” (program wsparcia dla rzemieślników),
 „Jastrzębska

Karta

Przedsiębiorcy”

(program

partnerski

dla

lokalnych

przedsiębiorców),
 wsparcie wraz z bezpośrednią obsługą inwestorów42.

42

strona internetowa miasta Jastrzębia-Zdroju, www.jastrzebie.pl, data dostępu: 17.08.2020 r.
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Wykres 9. Branże, które powinny być wspierane przez władze samorządowe Jastrzębia-Zdroju (w proc.)43

W świetle badań ankietowych (CATI) przeszło połowa mieszkańców uważa, że
władze miasta powinny zaangażować się we wsparcie sektora nowoczesnych usług oraz
lokalnych usług i rzemiosła, aby Jastrzębie-Zdrój mogło prężnie rozwijać się w najbliższych
latach. Na kolejnych miejscach wskazywano handel i – co ciekawe – usługi społeczne.
Warto zauważyć, że zaledwie co czwarty badany mieszkaniec wskazał przemysł ciężki
i wydobywczy jako sektor, który powinien być wspierany przez samorząd. Przypomnijmy, że
aktualnie to właśnie górnictwo jest dominującą branżą w życiu gospodarczym miasta.
Oznacza to, że znaczny odsetek mieszkańców Jastrzębia-Zdroju postrzega ten sektor jako
schyłkowy, zauważając tym samym potrzebę dywersyfikacji struktury gospodarczej miasta.
Według stanu na 31.07.2020 r. w województwie śląskim było zarejestrowanych
88 202 bezrobotnych, w tym w Jastrzębiu-Zdroju – 1 892 osoby, w Żorach – 1 111,
w Rybniku – 2 257, a w powiecie wodzisławskim – 3 24644. W analogicznym okresie stopa
bezrobocia rejestrowanego w Jastrzębiu-Zdroju wyniosła 5,4 proc., zatem jest ona wyższa

43
44

Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.
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od danych dla województwa śląskiego (4,7 proc.), natomiast niższa od poziomu
ogólnopolskiego (6,1 proc.). Spośród sąsiednich ośrodków miejskich najniższą stopę
bezrobocia rejestrowanego miał Rybnik (4,1 proc.), następnie – Żory (5,1 proc.), natomiast
najwyższy poziom odnotowano w powiecie wodzisławskim (6,7 proc.)45. Dodajmy, że
dynamika zmian tych wskaźników nie odbiegała od trendów ogólnopolskich i była
powiązana z ogólną koniunkturą gospodarczą. W okresie ostatnich kilku lat obserwowany
był stały trend, związany z poprawą kondycji rynku pracy, który może ulec zahamowaniu lub
odwróceniu w związku z pandemią COVID-19.
Jeśli chodzi o strukturę populacji bezrobotnych w Jastrzębiu-Zdroju, przeważają
w niej osoby bezrobotne długotrwale, a także kobiety. Aktywność zawodowa kobiet jest
znacznie niższa w porównaniu z mężczyznami, co nie odbiega od trendów ogólnopolskich.
W przypadku województwa śląskiego można przypuszczać, że ma to związek m.in.
z dominacją przemysłu górniczego, upadkiem branż, w których zatrudnienie znajdują
kobiety, a także utrwalonych wzorców „tradycyjnej, śląskiej rodziny”, w której jasno
podzielone były role ze względu na płeć (kobiety miały zajmować się domem, natomiast
mężczyźni – podejmować pracę zarobkową)46.
4.9.

Partycypacja publiczna i aktywność społeczna mieszkańców
W naukach społecznych wyróżnia się wiele możliwych do zastosowania wskaźników

partycypacji i aktywności obywatelskiej, choć często wywołują one dyskusję w środowisku
akademickim. W tym rozdziale prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji, które
obrazują poziom zaangażowania mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w życie wspólnoty
lokalnej.

45
46
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Tabela 10. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 47

POLSKA
ŚLĄSKIE
Wodzisław Śląski
Jastrzębie-Zdrój
Rybnik
Żory

2017

2018

2019

3,85
2,87
2,56
2,54
2,63
2,41

3,68
2,73
2,43
2,41
2,64
2,37

3,83
2,85
2,51
2,52
2,84
2,56

Liczba organizacji „trzeciego sektora” (NGO) w przeliczeniu na populację
mieszkańców

miasta

jest

niska

na

tle

danych

regionalnych

i

–

zwłaszcza

– ogólnokrajowych. We wszystkich porównywanych ośrodkach miejskich wskaźnik ten jest
relatywnie niski, choć warto zaznaczyć, że jego najwyższy poziom odnotowano w Rybniku,
natomiast najniższy – w Żorach. Jeśli chodzi o dynamikę zmian, to trudno doszukać się tu
jakichś wyraźnych trendów, choć warto zaznaczyć, że np. liczba organizacji pozarządowych
w Jastrzębiu-Zdroju zwiększała się w latach 2013-201748. Według stanu na 31 grudnia
2019 roku w mieście prowadziło działalność 236 podmiotów „trzeciego sektora”, w tym:
145 stowarzyszeń, 24 fundacje, 38 klubów sportowych, nieprowadzących działalności
gospodarczej, działających w formie stowarzyszenia, 18 uczniowskich klubów sportowych
i 11 stowarzyszeń zwykłych49.
Warto nadmienić, że w mieście dość prężnie działają organizacje o profilu
sportowym. Poza tym miejscowe podmioty sektora pozarządowego są aktywne w sferze
bezpieczeństwa publicznego (ochotnicze straże pożarne), kultury, pomocy społecznej,
a także w sferze zaspokajania potrzeb religijnych.
Miasto aktywnie wspiera działalność lokalnych organizacji społecznych, a kluczowym
dokumentem, regulującym tę kwestię jest coroczny „Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
Bank Danych Lokalnych GUS
por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
49 por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
47
48
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pożytku publicznego i o wolontariacie”. Współpraca samorządu z NGO może mieć charakter
finansowy i niefinansowy. W roku 2019 miasto przekazało organizacjom pozarządowym
środki o wartości 1 676 667,96 zł w trybie otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych, a także 74 900 zł w trybie małych grantów. Jeśli chodzi o pozafinansowy
charakter współpracy, można tu wskazać następujące formy współdziałania: wymianę
informacji o ważnych przedsięwzięciach i kierunkach działań, udzielanie wsparcia
infrastrukturalnego

organizacjom

pozarządowym

(udostępnianie

lokali),

bieżące

i specjalistyczne doradztwo związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie na stronie internetowej
miasta zakładki dla NGO, prowadzenie konsultacji dokumentów strategicznych i projektów
aktów prawnych, kampanie informacyjno-promocyjne, szkolenia, warsztaty, spotkania
służące wymianie doświadczeń, współdziałanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Miasta

Jastrzębie-Zdrój

oraz

działalność

Jastrzębskiego

Centrum

Organizacji

Pozarządowych50.
Ważnym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej jest również

uczestnictwo

w wyborach lokalnych. Ten wątek został poruszony w cytowanym w tym opracowaniu
raporcie z badań ewaluacyjnych z roku 2019. „Społeczność Jastrzębia-Zdroju wykazuje
niską, aczkolwiek stale rosnącą aktywność w zakresie frekwencji wyborczej (…).
W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. w głosowaniu do Rady Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju głosowało 49,7% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta
(34 461 osób z 69 366 uprawnionych). Na poziomie województwa frekwencja wyborcza
wyniosła 52,3%...”51.
W ramach wspierania udziału mieszkańców w życiu lokalnej wspólnoty w mieście
funkcjonuje budżet obywatelski. Suma środków przeznaczonych na ten cel w roku 2019
wyniosła 1,5 mln złotych. Wspomniana kwota została podzielona na 20 jednostek
pomocniczych. Złożone zostały 83 wnioski, z czego do realizacji przyjęto 36. Na obszarach
pozamiejskich uruchomiony został Fundusz Sołecki. W roku 2019 wpłynęło 6 wniosków na
50
51

por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
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realizację 17 zadań (na rok 2020 na łączną kwotę 299 027,40 zł). Miasto Jastrzębie-Zdrój
prowadzi platformę elektroniczną konsultacji społecznych, której celem jest promowanie
dialogu społecznego, zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w tym obszarze.
W 2019 roku odbyły się 43 obowiązkowe konsultacje społeczne, a także badania
ankietowe52.
W świetle badań ankietowych zrealizowanych na potrzeby tego opracowania, niemal
¾ badanych wiąże przyszłość swoją i swojej rodziny z miastem. Najwyższy odsetek tego
typu odpowiedzi odnotowano wśród osób w wieku 50-59 (86 proc.) oraz 60 lat i starszych
(84 proc.). 15 proc. ankietowanych nie wiąże przyszłości z Jastrzębiem-Zdrój. Na szczególną
uwagę zasługuje niski poziom identyfikacji z miastem wśród młodzieży – prawie 60 proc.
w grupie wiekowej 15-19 lat deklaruje, że nie wiąże swojej przyszłości z JastrzębiemZdrojem53.
Na uwagę zasługuje niski poziom poczucia sprawczości. 57 proc. badanych
deklaruje brak poczucia wpływu na bieg spraw lokalnych, odmienną opinię w odniesieniu
do tej kwestii wyraża przeszło 1/3 uczestników pomiaru (tylko 6 proc. udzieliło odpowiedzi
zdecydowanie twierdzącej)54.
Jeśli chodzi o poziom zaufania w codziennych relacjach z innymi, 24 proc. badanych
uważa, że większości ludzi można zaufać. Prawie połowa (46 proc.) deklaruje, że zaufanie
do innych jest uzależnione od indywidualnych uwarunkowań, natomiast 24 proc.
rozmówców uważa, że większości ludzi można zaufać. Powyższe dane świadczą o niskim
poziomie kapitału społecznego w mieście55.
79 proc. respondentów zadeklarowało podejmowanie aktywności społecznej.
Najczęściej deklarowaną formą aktywności było głosowanie we wszystkich lub prawie
wszystkich wyborach samorządowych (57 proc., najwięcej w grupie wiekowej 50-59 lat
– 85 proc.). 33 proc. badanych brało udział w zebraniach wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych, natomiast 30 proc. podejmowało publiczną dyskusję na temat spraw
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.
54 Tamże
55 Tamże
52
53
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lokalnych w Internecie. Warto dodać, że najmniej aktywni społecznie są najmłodsi
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju56.
4.10. Życie kulturalne
W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje 9 placówek kulturalnych, takich jak ośrodki kultury,
kluby czy świetlice. W ich strukturach działa 5 grup artystycznych oraz 13 kół tematycznych,
liczących 255 członków. Najważniejszą instytucją jest Miejski Ośrodek Kultury, który działa
na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych i zagospodarowania czasu wolnego
mieszkańców. Organizowane są wydarzenia kulturalne, np. festiwale, koncerty, spektakle
teatralne czy konkursy oraz prowadzona działalność wystawiennicza i stałe formy
aktywności kulturalnej, takie jak: kursy, sekcje, koła zainteresowań, zespoły artystyczne,
warsztaty, ponadto prowadzona jest działalność kinematograficzna. W roku 2019 MOK
zorganizował 886 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięły łącznie 38 852 osoby57 58.
W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje Wypożyczalnia Literatury
dla Dzieci, Wypożyczalnia Literatury dla Dorosłych, Dział Informacyjno-Bibliograficzny
i Czytelnia, Mediateka, czytelnia internetowa oraz galerie sztuki. Biblioteka ma 13 filii.
W 2019 roku placówka zorganizowała 1 810 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w których
uczestniczyło 33 079 osób59.
Strategiczne kierunki rozwoju kultury zostały określone w „Programie rozwoju
kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035”. W świetle tego
dokumentu działalność kulturalna w mieście jest prowadzona w oparciu o tradycję, zasoby
kulturalne miasta (w tym zabytki), bazę intelektualną, infrastrukturę, a także obecne
dokonania artystyczne twórców i oczekiwania mieszkańców. Miasto organizuje otwarte
konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury. W konkursie na
organizację wydarzeń i edukację kulturalną w roku 2019 wpłynęło 18 ofert. Na podstawie
wyników konkursu podpisane zostały umowy z 12 organizacjami społecznymi. Łączna
Tamże
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kwota na wsparcie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku
2019 roku wyniosła 252.674,50 zł. Ponadto miasto przyznaje stypendia oraz nagrody
kulturalne60.
4.11. Sport i rekreacja
W roku 2019 miasto Jastrzębie-Zdrój utrzymywało 28 obiektów sportowych, zaś
łączna kwota wydatkowana na działalność sportową wyniosła 19 536 873,73 zł. Do
wspomnianych obiektów można zaliczyć m.in.: Stadion Miejski, Krytą Pływalnię „Laguna”,
lodowisko JASTOR, Halę Widowiskowo-Sportową, boiska piłkarskie czy skatepark. Ważną
instytucją jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w analogicznym okresie
zorganizował 53 wydarzenia, w których uczestniczyło 121 300 odbiorców. W mieście
funkcjonuje również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który organizuje turnieje (w roku
2019 wzięło w nich udział ok. 656 dzieci i młodzieży) i zawody sportowe (w analogicznym
okresie odbyło się 41 tego rodzaju rozgrywek, w których uczestniczyło 1 614 uczniów
jastrzębskich placówek edukacyjnych). W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje 36 klubów
sportowych i 18 uczniowskich klubów sportowych. Miasto przeznacza środki na wsparcie
działań sportowych, dystrybuowane w ramach otwartych konkursów dla organizacji
pozarządowych – w roku 2019 przeprowadzone zostały 2 takie postępowania, zaś na
realizację zadań publicznych w obszarze rozwoju sportu przeznaczono 3 589 999,66 zł61.
Warto zaznaczyć, że w mieście działają kluby o wieloletniej tradycji, odnoszące
sukcesy w skali ogólnopolskiej. W tym kontekście można wymienić przede wszystkim
założony w 1949 roku klub siatkarski, aktualnie funkcjonujący pod nazwą „Jastrzębski
Węgiel”, który od 1997 r. występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki siatkowej
mężczyzn. W dorobku klubu jest 6 medali mistrzostw Polski, w tym 1 złoty,
2 srebrne i 3 brązowe62. „Największym miejskim piłkarskim klubem sportowym jest zaś
funkcjonujący dziś pod nazwą „GKS 1962 Jastrzębie” klub założony w 1961 r., który
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
por. „Raport o stanie miasta Jastrzębie-Zdrój za rok 2019”
62 por. „Przegląd strategiczny. Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”
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w sezonie 2018/2019 grał w Fortuna I lidze. W mieście działa również klub hokejowy „JKH
GKS Jastrzębie”, który od sezonu 2008/2009 występuje w ekstralidze polskiego hokeja
(klub dwukrotnie zdobył tytuł wicemistrza Polski, brązowy medal w 2012 r. oraz dwa razy
Puchar Polski – w 2012 i 2018 r.)…”63.
Jastrzębie-Zdrój jest raczej ubogie pod względem infrastruktury oraz atrakcji
turystycznych. Do najważniejszych obiektów można zaliczyć m.in. pałac w dzielnicy Borynia
oraz zabytkowe kościoły, takie jak kościół św. Barbary i Józefa, kościół pw. Wszystkich
Świętych oraz Sanktuarium Opatrzności Bożej. Szczególnie ciekawą atrakcją jest Park
Zdrojowy, który jest świadectwem bogatych tradycji uzdrowiskowych. W mieście działa
Galeria Historii Miasta, a w pobliżu KWK Zofiówka znajduje się pomnik „Solidarności”,
upamiętniający wydarzenia z 1980 roku na terenie kopalni „Manifest lipcowy”. Przez
miasto przeprowadzone zostały 4 szlaki turystyczne i 5 tras rowerowych64.
4.12. Pomoc społeczna
W roku 2019 miasto wydatkowało 22 482 381,75 zł na pomoc społeczną, w tym na
ochronę zdrowia - 3 781 978,12 zł, na wsparcie rodzin - 101 618 453,53 zł, natomiast na
politykę społeczną - 5 334 514,80 zł. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują następujące
jednostki działające w sferze społecznej: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy
Społecznej, Publiczny Żłobek nr 1, 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Środowiskowy
Dom Samopomocy65.
Miejscowy OPS w roku 2019 objął pomocą 1 134 rodziny (łącznie 2 000 osób).
Pracę socjalną świadczono na rzecz 773 rodzin (1 658 osób). Najczęściej występującym
powodem korzystania z pomocy społecznej było: ubóstwo, bezrobocie w połączeniu
z wyuczoną bezradnością, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 1 480
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osobom przyznano świadczenia decyzją administracyjną, ponadto zawarto 206 kontraktów
socjalnych z rodzinami lub osobami samotnie gospodarującymi66.
Tabela 11. Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej (w proc.)67

POLSKA
ŚLĄSKIE
Wodzisław Śląski
Jastrzębie-Zdrój
Rybnik
Żory

2016

2017

2018

6,5
4,4
2,7
3,5
3,8
2,3

5,7
3,8
2,5
2,7
3,6
1,9

5,1
3,4
2,0
2,8
3,3
1,9

Dane zamieszczone w powyższej tabeli obejmują zasięg korzystania z pomocy
społecznej, a więc udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie
ludności ogółem. Wyraźnie widać, że przedmiotowy wskaźnik dla Jastrzębia-Zdroju wynosi
2,8 proc., zatem jest znacznie niższy od danych ogólnopolskich, a także regionalnych.
W pobliskich miastach nieco wyższy zasięg korzystania z pomocy społecznej występuje
w Rybniku, natomiast niższy – w Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Dodajmy, że dynamika
zmian wspomnianego wskaźnika była analogiczna do danych z rynku pracy, a zatem
w dużym stopniu była ona powiązana z aktualną koniunkturą gospodarczą. W tym
kontekście należy wspomnieć również o rządowych programach na rzecz wsparcia rodziny
(„Rodzina 500+”), które przyczyniły się do ograniczenia zjawiska ubóstwa, choć – z drugiej
strony – sprzyjały dezaktywizacji zawodowej wybranych grup społecznych (np. kobiet).

66
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Tabela 12. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej68

POLSKA
ŚLĄSKIE
Wodzisław Śląski
Jastrzębie-Zdrój
Rybnik
Żory

2016

2017

2018

1 029 280
88 500
578
1 439
2 072
594

956 149
80 444
570
1 194
1 982
535

896 157
73 516
482
1 270
1 847
517

Dane prezentowane w powyższej tabeli zawierają rzeczywistą liczbę gospodarstw
domowych, które w danym roku skorzystały ze świadczeń środowiskowej pomocy
społecznej. Gospodarstwo domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, to
takie, które otrzymało pomoc pieniężną, rzeczową lub w formie usług (za pośrednictwem
OPS) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Warunkiem
przyznania pomocy jest zaistnienie jednego z problemów wymienionych w artykule 7. ww.
ustawy, a w przypadku świadczeń pieniężnych podstawowym warunkiem ich przyznania jest
kryterium dochodowe. W roku 2018 w Jastrzębiu-Zdroju z tego rodzaju wsparcia
finansowego skorzystało 1 270 gospodarstw domowych.

68
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zmniejszanie się liczby ludności

starzenie się społeczeństwa

zły stan zdrowia społeczeństwa

bezrobocie, trudna sytuacja na rynku pracy

niepełnosprawność

alkoholizm, pijaństwo

przemoc w rodzinie

trudności z radzeniem sobie w sprawach życiowych

problemy wychowawcze z młodzieżą, przemoc rówieśnicza

rozpad więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci

niski poziom aktywności społecznej

przestępczość pospolita (np. kradzieże, rozboje)

przestępczość gospodarcza

bieda, ubóstwo

zła sytuacja mieszkaniowa

narkomania

Tabela 13. Waga problemów społecznych w Jastrzębiu-Zdroju (w proc)69

nieważny
problem (1)

2

4

3

3

5

4

2

3

2

4

2

6

6

11

4

8

raczej
nieważny
problem (2)

8

7

7

7

8

11

11

9

11

10

13

14

20

14

18

17

średnio
ważny
problem (3)

18

20

19

22

22

22

29

31

33

30

30

30

18

24

31

28

raczej ważny
problem (4)

38

34

42

43

43

37

32

35

33

37

40

31

23

30

31

28

ważny
problem (5)

32

35

28

24

21

24

20

19

18

14

14

18

21

21

14

10

nie wiem,
trudno
powiedzieć

2

2

3

2

2

2

7

3

4

5

2

2

12

2

4

8

NIEWAŻNY

10

10

9

10

12

16

13

12

13

14

15

19

27

25

21

26

WAŻNY

70

69

69

67

64

61

52

54

50

51

54

49

44

50

45

39

średnia w
skali 1-5

3,92

3,91

3,87

3,79

3,7

3,66

3,62

3,58

3,55

3,51

3,51

3,43

3,36

3,36

3,35

3,16

W

świetle

zrealizowanych

badań

ankietowych

najważniejszymi

problemami

społecznymi miasta są zmniejszanie się liczby ludności, starzenie się społeczeństwa,
a także zły stan zdrowia (dwa ostatnie obszary mogą być wzajemnie powiązane). Co istotne,
69
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wyniki pomiaru potwierdzają, że mieszkańcy dostrzegają kluczowe trendy czy zjawiska
społeczne w mieście, które zostały opisane w tym raporcie (np. na podstawie danych
zastanych). Na kolejnych miejscach wskazywano kondycję lokalnego rynku pracy, a także
problemy związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami. W świetle wyników
badania, najmniej istotnym problemem społecznym miasta jest uzależnienie od
narkotyków.
Zagadnienia związane z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych
poruszane były również w ramach badania na platformie internetowej (CAWI). Co ciekawe,
rozkład odpowiedzi dość znacznie różni się od wyników badania CATI, co wynika ze
specyfiki

zastosowanej metody.

Jako najważniejsze

problemy społeczne

miasta

wskazywano: brak miejsca pracy poza sektorem górniczym, negatywne konsekwencje
wynikające z braku możliwości spędzania czasu przez młodzież, bezdomność, bezrobocie
i trudną sytuację na rynku pracy, uzależnienia (alkoholizm, relatywnie łatwą dostępność
narkotyków), jak również negatywne trendy demograficzne – zwiększanie się udziału
seniorów w populacji i migrację ludzi młodych w poszukiwaniu lepszych szans
edukacyjnych, zawodowych i życiowych70.
W opinii uczestników badania CAWI miasto powinno podjąć następujące działania
w sferze społecznej w okresie najbliższych kilku lat: rozbudowa oferty spędzania czasu
wolnego dla młodzieży, aktywizacja zawodowa i wsparcie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy, profilaktyka uzależnień, wsparcie osób odchodzących z pracy
w górnictwie, jak również przedsięwzięcia z zakresu integracji międzypokoleniowej71.
4.13. Zagadnienia związane z transformacją regionów górniczych
Obraz społeczno-ekonomicznej sytuacji miasta byłby niepełny bez omówienia
zagadnień, związanych z transformacją regionów górniczych. Dynamiczny rozwój przemysłu
ciężkiego i wydobywczego w XX w. sprzyjał napływowi siły roboczej z różnych regionów
kraju, co wiązało się koniecznością tworzenia od podstaw wielu śląskich aglomeracji, czego
70
71

Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie CAWI, 2020 r.
Tamże

34

przykładem jest m.in. Jastrzębie-Zdrój. Ten proces uległ zahamowaniu po transformacji
ustrojowej roku 1989, kiedy miasto – podobnie jak region – doświadczyło licznych
problemów społecznych i ekonomicznych, jak np. negatywne trendy demograficzne, zła
jakość powietrza czy zdegradowana infrastruktura.
Transformacja regionów górniczych jest szczególnie istotna również w kontekście
uwarunkowań międzynarodowych, jak zmiana polityki klimatycznej UE. „Specjalnym
mechanizmem wsparcia regionów górniczych ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
Energetycznej – instrument zaproponowany przez Parlament Europejski w ubiegłorocznym
stanowisku dotyczącym wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Celem
funduszu, dysponującego w zamierzeniu budżetem ok. 4,8 mld euro, ma być wsparcie
działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków społecznych, społeczno-gospodarczych
i środowiskowych, związanych z odejściem od węgla…”72. Wspomniany Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji (FST) został utworzony przez Komisję Europejską w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu. Przewidywana pula środków Funduszu wynosi 17,5 mld
euro. Warto dodać, że środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na działania
przyczyniające się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej:
 inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do
dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej,
 inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe,
 inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu
zaawansowanych technologii,
 inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną
cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność
energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych,
 inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową,
www.jastrzebie.pl – oficjalna strona internetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój, https://www.jastrzebie.pl/strefabiznesu/transformacja-regionow-gorniczych/, data dostępu: 2.06.2020 r.
72
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 inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty
zmieniające ich przeznaczenie,
 inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez
zapobieganie

powstawaniu

odpadów

i

ograniczanie

ich

ilości,

efektywne

gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling,
 podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników,
 pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy,
 aktywne włączanie osób poszukujących pracy,
 pomoc techniczną73.
Fundusz jest jednym z trzech filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który
obejmie również instrument pożyczkowy dla sektora publicznego (utworzony przez
Europejski Bank Inwestycyjny) i program wsparcia dla inwestycji pn. InvestEU. Łączna
wysokość trzech filarów Mechanizmu wyniesie ponad 100 mld euro. Z FST będą mogły
skorzystać europejskie regiony, pod warunkiem posiadania zatwierdzonego Terytorialnego
Planu Sprawiedliwej Transformacji, który będzie dokumentem operacyjnym, zawierającym
opis procesu transformacji do 2030 roku w powiązaniu z krajowymi planami na rzecz
energii i klimatu oraz przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu wraz ze wskazaniem
obszarów, które powinny być wspierane ze środków Funduszu. Miasto podejmuje działania
na rzecz aktywnego udziału w opracowywaniu tego dokumentu, aby nie był on tworzony
wyłącznie na poziomie centralnym, z pominięciem głosu najbardziej zainteresowanych
jednostek samorządu terytorialnego. Dodajmy, że uzupełnieniem wspomnianego Funduszu
będzie Platforma Sprawiedliwej Transformacji, na której udostępniona zostanie baza
projektów i wiedzy eksperckiej, ponadto ma ona być forum dialogu między regionami
objętymi transformacją74.
Warto dodać, że miasto aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach na rzecz
transformacji regionów górniczych. „Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do Deklaracji Burmistrzów
73
74
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i Prezydentów Miast w sprawie Sprawiedliwej Transformacji Regionów Górniczych
w Europie realizowanej przez Światowy Fundusz na Rzecz przyrody – WWF. Inicjatywa pod
nazwą ,,Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” jest projektem
w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), agendy Niemieckiego Federalnego
Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych
(BMU)…”75.
W tym kontekście niezmiernie istotną informacją jest utrzymanie węgla koksowego
na liście tzw. surowców krytycznych, czyli kluczowych dla rozwoju gospodarczego
i technologicznego UE przez Komisję Europejską (we wrześniu 2020 r.). Wspomniana
decyzja otwiera perspektywy rozwojowe dla polskiej branży wydobywczej, w tym
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Za kilka lat – po planowanym na rok 2023 zamknięciu
kopalń w Czechach – polskie spółki mogą stać się jedynymi dostarczycielami węgla
koksowego w UE76.
Transformacja obszarów górniczych jest przedmiotem licznych analiz i publikacji
naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie będziemy w tym miejscu
szczegółowo omawiać przedmiotowej literatury, poprzestając na wskazaniu kilku istotnych
zagadnień. Liczba gmin górniczych w Polsce wynosi 73, z czego 60 znajduje się na obszarze
województwa śląskiego77. W kontekście specyfiki regionalnej warto wskazać najważniejsze
procesy społeczno-ekonomiczne i zarazem wyzwania rozwojowe, związane z transformacją
gospodarczą i stopniowym odchodzeniem od wydobycia paliw kopalnych. Przede wszystkim
należy tu wymienić zmniejszanie się liczby ludności, jak również spadek zatrudnienia (liczby
miejsc pracy) i wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Kolejnym zjawiskiem była
zmiana struktury zatrudnienia, zwłaszcza spadku udziału osób pracujących w przemyśle na
rzecz sektora usług, ponadto od lat 90. stopniowo rosła liczba zarejestrowanych podmiotów
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gospodarczych78. Wyraźne widać, że wspomniane zagadnienia mają zarówno wymiar
ekonomiczny (w tym infrastrukturalny, przestrzenny itp.) i społeczny, ale również
związanych z zanieczyszczeniem środowiska. „W przypadku gmin górniczych działania
mające negatywne konsekwencje w kontekście zrównoważonego rozwoju polegały na:
znaczącym uszczuplaniu zasobów węgla kamiennego, należących do nieodnawialnych
zasobów naturalnych, znacznym zanieczyszczeniu środowiska, obejmującym jednoczesne
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, powstawanie dużej ilości odpadów i wywołującym
dalsze negatywne skutki, takie jak np. zmniejszenie bioróżnorodności, niepodejmowaniu
wystarczających działań prewencyjnych w zakresie przewidywania i zapobiegania
negatywnym skutkom ekologicznym, społecznym i ekonomicznym prowadzenia oraz
likwidacji działalności wydobywczej, niepodejmowaniu właściwych działań naprawczych
w odniesieniu do problemów, zwłaszcza ekologicznych i społecznych, które już wystąpiły,
zachwianiu integralności systemów ekologicznego, gospodarczego i społecznego…”79.
Specyfika gmin górniczych polega m.in. na ich znaczącej koncentracji w województwie
śląskim, dużym udziale obszarów zdegradowanych w ww. gminach, występowaniu szkód
ekologicznych w związku z prowadzeniem działalności wydobywczej, jak również kumulacji
negatywnych zjawisk społecznych, jak np. złych warunków mieszkaniowych, trudnej sytuacji
na rynku pracy, korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, niskiej jakości
życia, w tym usług społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, z obszaru ochrony zdrowia)80.
Nawiązując do powyższych zagadnień należy wspomnieć, że wiele pozytywnych
przypadków rewitalizacji miast czy terenów pogórniczych (czy - szerzej – poprzemysłowych)
zostało dokonanych z wykorzystaniem specyficznych zasobów lokalnych, związanych
z tożsamością i dziedzictwem kulturowym. Ten obszar wydaje się mieć szczególnie istotne
znaczenie w kontekście szans rozwojowych Jastrzębia-Zdroju. „O tożsamości miast

Drobniak A., Plac K., Urban resilience – transformacja miast poprzemysłowych aglomeracji górnośląskiej,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, nr 250, 2015,
str. 82-89
79 Łączny J.M., Baran J., Cichy M.J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M., Podstawy teoretyczne i założenia
modelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 62, Nr kol. 1875, Katowice, 2012, str. 82
80 Tamże, str. 83-84
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decydują zróżnicowane czynniki. Jednym z nich jest wiodąca funkcja miasta,
odzwierciedlona zarówno w sferze przestrzennej, jak i społecznej. Wpływ funkcji na
tożsamość miast rysuje się wyraźnie w ośrodkach przemysłowych, zwłaszcza związanych
z sektorami przemysłu ciężkiego, takimi jak górnictwo i hutnictwo. W przypadku tych miast,
zachowanie tożsamości oraz wykorzystanie jej elementów w kreowaniu współczesnej
atrakcyjności wydaje się problemem ważnym i aktualnym. Na skutek głębokiej
transformacji przemysłu, dokonującej się w większości krajów Europy, duże zakłady
przemysłowe, w tym kopalnie i huty, utraciły znaczenie gospodarcze, zachowując
jednocześnie kluczową rolę w kształtowaniu i percepcji przestrzeni. Liczne miasta pokazują,
że dziedzictwo epoki industrialnej może być z sukcesem wykorzystane jako impuls do
dalszego rozwoju na podstawie nowych funkcji. Dowodzą tego współcześnie realizowane
projekty, jak „IBA Emscher Park” w Zagłębiu Ruhry, czy „Ferropolis” – obiekty tworzone
w oparciu o nieczynne zakłady przemysłu ciężkiego i w zamyśle ukierunkowane na
eksponowanie cech historycznej tożsamości…”81.
Dodajmy, że zagadnienia związane z transformacją regionów górniczych zostały
poruszone w badaniach zrealizowanych na potrzeby niniejszego dokumentu. Poniższy
wykres zawiera rozkład odpowiedzi na pytanie o to, jakie działania powinny zostać
sfinansowane przez miasto ze specjalnej puli środków UE, przeznaczonej na transformację
gmin górniczych.

Langer P., Współczesne przemiany przestrzenne miast górniczych jako główny czynnik kształtowania ich
tożsamości, Katedra Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Instytut Projektowania Miast
i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Langer/publication/333446832_Wspolczesne_przemiany_przes
trzenne_miast_gorniczych_jako_glowny_czynnik_ksztaltowania_ich_tozsamosci/links/5cee3571299bf109da
773763/Wspolczesne-przemiany-przestrzenne-miast-gorniczych-jako-glowny-czynnik-ksztaltowania-ichtozsamosci.pdf, str. 2, data dostępu: 10.06.2020 r.
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Wykres 14. Preferowane działania ze środków na wspieranie gmin górniczych (w proc.)82

Uczestnicy badania mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze działania, które
– ich zdaniem – powinny zostać zrealizowane w mieście z wykorzystaniem środków ze
specjalnej puli, przeznaczonej na wsparcie gmin górniczych. Aż 61 proc. ankietowanych jest
zdania, że należy je przeznaczyć na wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości (zwłaszcza
sektora MŚP), co jest spójne z innymi wynikami pomiaru. Na kolejnych miejscach
wymieniano: zagospodarowanie terenów pokopalnianych – na cele rekreacyjne lub
sportowe,

z

wykorzystaniem

narzędzi

rewitalizacyjnych,

jak

również

zalesianie

wspomnianych obszarów.
5. Oczekiwania mieszkańców
Dane na temat oczekiwań mieszkańców Jastrzębia-Zdroju zostały pozyskane
z różnych źródeł, przy czym warto podkreślić wiodące znaczenie informacji z badań
własnych, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej analizy (CATI, CAWI). Poniżej
82

Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, badanie ilościowe, CATI, N=400, 2020 r.

40

83

POTRZEBNE
83
84
85
78
74
77
76
75
73
69
68
67
68
64
60
57
59
59
53

średnia w skali 1-5
4,36
4,33
4,32
4,26
4,08
4,07
4,06
4,04
4,02
3,99
3,94
3,89
3,87
3,82
3,81
3,75
3,74
3,7
3,5

NIEPOTRZEBNE
11
12
19

10

9
8
10
8

9

8

8

6

7

5

8

nie wiem, trudno powiedzieć

6

2
5
7

8

2
1
1
6

2

4

4

1

1

1

1

2

1

potrzebne działanie (5)

6

28
23
19

24

31
28
30
26

35

37

35

35

38

35

42

53

53

raczej potrzebne działanie (4)
31
35
34

33

36
41
35
34

33

32

39

40

39

41

32

26

33

26
28

27
25
23

26

23
23
25
27

22

19

16

18

16

18

18

15

9

13
11

ani potrzebne, ani niepotrzebne działanie (3)
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raczej niepotrzebne działanie (2)

1
1

4
3
6

2

2
2
3
2

2

3

3

2

2

1

2

1

1

1
2

niepotrzebne działanie (1)

4
5

rozwój turystyki
budowa i remonty placów zabaw
budowa i remonty mieszkań komunalnych

budowa i remonty przedszkoli

budowa i remonty obiektów kulturalnych
zagospodarowanie terenów zielonych
budowa i remonty obiektów sportowych
budowa i remonty szkół

rozbudowa i poprawa stanu sieci ścieżek rowerowych

przywrócenie połączenia kolejowego z Aglomeracją Śląską

działania na rzecz transformacji regionów górniczych

promocja i tworzenie wizerunku marki miasta

organizacja wydarzeń kulturalnych

rozbudowa i poprawa stanu sieci dróg

tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich do spędzania wolnego czasu

wspieranie lokalnych firm i przedsiębiorców

inwestycje na rzecz poprawy jakości powietrza

przyciąganie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
wspieranie placówek ochrony zdrowia

prezentujemy zestawienie preferowanych przez uczestników pomiaru (CATI) działań

rozwojowych lub inwestycyjnych.

Tabela 15. Potrzeba realizacji działań lub inwestycji w okresie najbliższych kilku lat (w proc.)83

Ankietowani mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zostali zapytani o ocenę priorytetów

w obszarze realizacji działań lub planowanych inwestycji. Odpowiedzi udzielali przy pomocy
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skali pięciostopniowej. Jako najbardziej potrzebne wskazane zostały: działania na rzecz
przyciągania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, wsparcie systemu ochrony
zdrowia, inwestycje na rzecz poprawy jakości powietrza, a także wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości. Najmniej istotnym działaniem inwestycyjnym jest – zdaniem badanych
– budowa i remonty mieszkań komunalnych. Warto jednak zaznaczyć, że choć wspomniane
zadanie znalazło się na ostatnim miejscu w rankingu, to 53 proc. respondentów uznało je
za pożądane, natomiast 19 proc. – za niepotrzebne (średnia w skali 1-5 wynosi 3,5). Innymi
słowy, wszystkie kategorie inwestycji lub działań rozwojowych są – w mniejszym lub
większym stopniu - postrzegane jako potrzebne.
Kontynuując wątek oczekiwań i potrzeb mieszkańców, uczestnicy badania na
platformie internetowej (CAWI) formułowali własną wizję Jastrzębia-Zdroju w perspektywie
do roku 2030. Inaczej rzecz ujmując, chodzi tu o ukazanie pożądanych cech i zarazem
kluczowych kierunków rozwoju miasta w dłuższym horyzoncie czasowym. Najważniejsze
skojarzenia badanych ogniskowały się wokół następujących obszarów:
 dywersyfikacja gospodarcza, inwestorzy i rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
atrakcyjne miejsca pracy poza górnictwem,
 atrakcyjne przestrzenie publiczne, miejsca spotkań, w tym o charakterze
reprezentacyjnym, jak deptak czy rynek („centrum miasta…”), możliwości spędzania
czasu wolnego („miasto pełne życia…”),
 wysoka jakość życia, dynamiczny rozwój, nieodstawanie od sąsiednich ośrodków
miejskich,
 atrakcyjna oferta kulturalna (np. wydarzenia, kino, zajęcia kulturalne),
 cisza, spokój, kameralność,
 rozwinięta sieć drogowa (ulice, ścieżki rowerowe), sprawna komunikacja miejska
i dogodne połączenia komunikacyjne z innymi miastami w regionie84.
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Respondentom w badaniu CAWI zaprezentowano zestawienie cech, które mogą
pasować lub nie pasować do aktualnego wizerunku Jastrzębia-Zdroju. Uczestnicy pomiaru
wskazywali atrybuty pasujące lub niepasujące do swojego miasta, wykorzystując do tego
celu czterostopniową skalę (od „1” = „zdecydowanie nie pasuje” do „4” = „zdecydowanie
pasuje”). Jako najbardziej dopasowane cechy najczęściej wymieniano następujące
skojarzenia: miasto odpoczynku w ciszy i spokoju (średnia E = 3,03), miasto solidarności
społecznej i pomagania innym (2,86), przyjazne miejsce do życia (2,79), miasto bezpieczne
(2,76), miasto o bogatych walorach przyrodniczych i krajobrazowych (2,66), miasto
o

szczególnej

historii,

tradycji

i

dziedzictwie

kulturowym

(2,56)

oraz

miasto

o wysokiej jakości życia (2,55)85.
W opinii badanych do obecnego wizerunku Jastrzębia-Zdroju nie pasują natomiast
następujące atrybuty: miasto, które przyciąga nowych mieszkańców (1,52), miasto
atrakcyjne turystycznie (1,59), miasto, które dynamicznie się rozwija (1,97), atrakcyjny
rynek pracy (2,00), miasto wydarzeń kulturalnych (2,00), miasto innowacyjnych działań
społecznych (2,26), miasto współpracy, zaufania i pozytywnych relacji (2,27), miasto ludzi
aktywnych społecznie (2,32) oraz miasto, w którym prężnie działają NGO (2,37)86.
Grafika 16. Pożądane i niepożądane cechy Jastrzębia-Zdroju w przyszłości87
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Respondenci oceniali analogiczny zestaw atrybutów również pod kątem możliwych
scenariuszy rozwoju miasta. Innymi słowy, jest to ranking pożądanych i niepożądanych cech
Jastrzębia-Zdroju w dłuższej perspektywie czasowej. Badani mieszkańcy chcieliby, aby
w przyszłości ich miasto przede wszystkim oferowało atrakcyjne możliwości zatrudnienia,
wysoką jakość życia, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ponadto do
pożądanych

cech

należy

zaliczyć

dynamiczny

rozwój,

wysoki

poziom

poczucia

bezpieczeństwa, a także solidarność społeczną i pomaganie potrzebującym. Dwie ostatnie
cechy można wymienić jako pożądane i zarazem pasujące do aktualnego wizerunku
miasta. Wyraźnie widać, że wiele oczekiwanych atrybutów raczej nie pasuje do dzisiejszego
Jastrzębia-Zdroju. Co ciekawe, jako najmniej pożądane cechy wskazywano kwestie, które
mogą być szczególnie cenne z perspektywy osób odwiedzających miasto: walory
przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną czy historię, tradycję i specyficzne
dziedzictwo kulturowe (zwłaszcza przemysłowe)88.
6. Potencjały i bariery rozwojowe Jastrzębia-Zdroju
W tym rozdziale zamieszczamy informacje na temat głównych zasobów, a także
ograniczeń rozwojowych Jastrzębia-Zdroju. Cennych informacji na potrzeby analizy
strategicznej dostarczyło również badanie na platformie internetowej (CAWI). Jako mocne
strony Jastrzębia-Zdroju postrzegano dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych
przestrzeni publicznych (w tym kontekście często wymieniano Park Zdrojowy i Ośrodek
Wypoczynku Niedzielnego), korzystne położenie geograficzne (bliskość aglomeracji śląskiej
oraz granicy z Republiką Czeską, łatwy dostęp do sieci dróg ekspresowych i autostrad),
ciszę, spokój i kameralny charakter miasta („wszędzie blisko…”), a także miejską
infrastrukturę drogową, relatywnie niskie koszty utrzymania (np. ceny mieszkań lub działek
budowlanych, ceny w placówkach handlowych) oraz funkcjonowanie dużego zakładu
przemysłowego, który jest głównym pracodawcą w okolicy89.
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Respondenci wskazywali również największe – ich zdaniem – mankamenty,
związane z życiem w Jastrzębiu-Zdroju. W tym kontekście najczęściej przywoływano
skojarzenia ze stagnacją, brakiem rozwoju i perspektyw, zwłaszcza dla ludzi młodych („nic
się nie dzieje…”, marazm…”, „zaściankowość…”, „prowincjonalność…”, „brak życia….”, „nie
wyróżnia się…”), brakiem możliwości spędzania czasu wolnego, w tym deficytem
atrakcyjnych przestrzeni publicznych (w tym o charakterze reprezentacyjnym, jak rynek czy
deptak z gastronomią i rozrywką), oferty kulturalnej (brak kina, zbyt mało wydarzeń)
i sportowej (np. brak basenu) oraz pubów, klubów, kawiarni czy restauracji („nie ma klubów
na poziomie, są tylko meliny albo obskurne bary…”, „nie ma dokąd wyjść wieczorem…”,
„brakuje możliwości spędzania czasu z rodziną…”), nadmiernym uzależnieniem miasta
i lokalnego rynku pracy od branży górniczej, w tym brakiem innych możliwości zatrudnienia
oraz niewystarczającym poziomem rozwoju sektora MŚP („monokultura górnicza…”,
„sypialnia dla górników, poza tym nic tutaj nie ma…”, „brak inwestorów i atrakcyjnych
miejsc pracy poza górnictwem…”), a także niewydolną komunikacją miejską i słabo
rozwiniętą siecią placówek handlowych90.
Jako największe szanse uczestnicy badania postrzegają przyciąganie inwestorów,
tworzących nowe miejsca pracy poza górnictwem oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
bliskość innych miast oraz pogłębianie integracji czy współpracy z nimi (np. poprzez
tworzenie połączeń komunikacyjnych, tworzenie wspólnej oferty usług publicznych lub
czerpanie wzorców rozwojowych). W tym kontekście dość często przywoływano potrzebę
przywrócenia połączenia kolejowego z Aglomeracją Śląską91.
W opinii badanych największym zagrożeniem jest trudna sytuacja przemysłu
górniczego i największego pracodawcy w mieście – Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak już
wspomnieliśmy, liczna grupa respondentów uważa, że lokalny rynek pracy jest nadmiernie
uzależniony od branży górniczej, postrzeganej jako schyłkowy sektor gospodarki, m.in. ze
względu na politykę klimatyczną UE. Powtórzmy zatem, że potencjalnym zagrożeniem jest
brak inwestorów tworzących miejsca pracy poza górnictwem, a także niewystarczający
90
91
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poziom rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Innymi słowy, pożądane są działania na rzecz
dywersyfikacji struktury gospodarczej miasta, w tym rozwój branż o wysokim potencjale
innowacyjności i rozwoju, co pozytywnie wpłynęłoby na kondycję rynku pracy. Co
szczególnie istotne, dość często formułowano opinię, że Jastrzębie-Zdrój negatywnie
wyróżnia się pod względem jakości życia na tle sąsiednich ośrodków. W tym kontekście
najczęściej wymieniano Żory, Rybnik lub Wodzisław Śląski, które – zdaniem uczestników
badania – szybciej się rozwijają, bardziej skutecznie prowadzą inwestycje, a także
posiadają bardziej rozbudowaną ofertę spędzania czasu wolnego. Rozpowszechniona jest
opinia, że Jastrzębie-Zdrój nieco „odstaje” na tle sąsiednich ośrodków miejskich,
przegrywając konkurencję o inwestorów, miejsca pracy, czy – szerzej – szanse rozwojowe.
Jak już wspomnieliśmy, jednym z postrzeganych mankamentów jest brak możliwości
i perspektyw rozwojowych dla młodych ludzi, zatem do zagrożeń można również zaliczyć
migrację ludzi młodych w poszukiwaniu lepszych szans życiowych, a w konsekwencji
– starzenie się populacji miasta92.
Niezmiernie istotnym elementem niniejszego opracowania jest próba analizy
strategicznej wszystkich zebranych informacji. Na podstawie danych opublikowanych
w poprzednich rozdziałach przygotowana została synteza powyższych informacji,
z wykorzystaniem metody SWOT, a więc z podziałem na mocne i słabe strony miasta,
a także szanse i zagrożenia w perspektywie rozwojowej miasta. Informacje przedstawione
w poniższej tabeli mogą stanowić punkt wyjścia dla określenia ram lokalnej polityki
rozwoju, z uwzględnieniem takich obszarów, jak np. jakość życia, planowanie przestrzenne,
planowane inwestycje, infrastrukturę techniczną, funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
edukację publiczną, bezpieczeństwo, rozwój przedsiębiorczości w mieście, poziom
zaangażowania mieszkańców w życie miasta, kulturę, sport i rekreację, jak również
funkcjonowanie Urzędu Miasta i innych instytucji miejskich.
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Tabela 17. Analiza SWOT (mocne i słabe strony, a także szanse, zagrożenia)93

Mocne strony

Słabe strony

- rozbudowana infrastruktura techniczna i drogowa
- położenie geograficzne (blisko granicy
i Aglomeracji Górnośląskiej, dostęp do autostrady
A1),
- tradycje uzdrowiskowe
- dziedzictwo przemysłowe
- wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa
- niski poziom bezrobocia
- niski udział mieszkańców korzystających z pomocy
społecznej w populacji

- depopulacja
- starzenie się się społeczeństwa
- nadmierna dominacja branży górniczej i jednego,
wiodącego zakładu przemysłowego
- niska aktywność gospodarcza mieszkańców, mała
liczba podmiotów gospodarczych
- jakość powietrza w mieście
- niewystarczający poziom rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
- brak dostępu do pasażerskiego transportu
kolejowego, w tym brak połączenia kolejowego
z Aglomeracją Górnośląską
- brak centrum i reprezentacyjnych przestrzeni
publicznych
- niski poziom kapitału społecznego i aktywności
społecznej mieszkańców
- brak pespektyw dla ludzi młodych

Szanse

Zagrożenia

- rozwój lokalnej przedsiębiorczości
- dywersyfikacja gospodarcza, zmniejszenie
dominacji przemysłu górniczego w strukturze
gospodarczej miasta
- utrzymanie przemysłu wydobywczego dzięki uznaniu
węgla koksowego za tzw. surowiec krytyczny
(kluczowy dla rozwoju gospodarczego
i technologicznego UE)
- przyciąganie inwestycji z branż o dużym potencjale
rozwoju, innowacyjności i wartości dodanej (np. IT)
- odtworzenie połączenia kolejowego z Aglomeracją
Górnośląską
- multicentryczny rozwój przestrzenny miasta,
tworzenie centrów lokalnych na osiedlach
i w sołectwach
- dokończenie Południowej Obwodnicy Miasta
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych

- pogorszenie koniunktury gospodarczej (np.
w związku z pandemią COVID-19)
- brak środków na inwestycje
- niepodejmowanie działań związanych
z transformacją obszarów pogórniczych, brak
rewitalizacji
- pogłębienie depopulacji, odpływ młodych ludzi

7. Wyzwania rozwojowe wynikające z diagnozy i raportów
Na podstawie danych zgromadzonych na potrzeby niniejszego opracowania oraz
analizy strategicznej sformułowane zostały rekomendacje w zakresie priorytetów
rozwojowych miasta, które mogłyby zostać uwzględnione w przygotowywanej „Strategii
Rozwoju Miasta do 2030 roku”. Wspomniane propozycje zostały przygotowane na
93
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podstawie gruntownej analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej, a także najważniejszych
szans i barier rozwoju miasta, z uwzględnieniem zmian społeczno-gospodarczych,
związanych z transformacją regionów górniczych.
Proponuje się zgrupowanie wspomnianych kierunków rozwoju miasta wokół trzech
następujących obszarów priorytetowych: LUDZIE, GOSPODARKA i PRZESTRZEŃ.
LUDZIE:
 zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i poziomu identyfikacji mieszkańców
z miastem (zwłaszcza wśród ludzi młodych),
 integracja społeczna mieszkańców, wzmocnienie spójności społecznej miasta (np.
działania na rzecz integracji międzypokoleniowej),
 aktywna polityka rewitalizacyjna, skierowana do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
 aktywna polityka partycypacji publicznej i włączania mieszkańców, lokalnych
liderów, grup nieformalnych i sektora pozarządowego we współtworzenie polityk
miejskich,
 ograniczenie negatywnych skutków społecznych, związanych z odchodzeniem od
węgla, minimalizacja negatywnych kosztów społecznych transformacji obszarów
górniczych,
 poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie wysokiej jakości usług
publicznych (np. w obszarze komunikacji publicznej, możliwości zagospodarowania
czasu wolnego, kultury, sportu itp.), w tym usług świadczonych drogą cyfrową,
 rozwój innowacyjnych programów społecznych oraz nowoczesnych i dopasowanych
do potrzeb mieszkańców usług społecznych w odpowiedzi na depopulację oraz
starzenie się społeczności lokalnej (np. opiekuńczych) oraz wyzwania związane
z transformacją obszarów górniczych i osiągnięciem założeń Europejskiego
Zielonego Ładu,
 działania prozdrowotne, w tym upowszechniające aktywny i zdrowy tryb życia,
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 rozwój potencjału twórczego mieszkańców, m.in. poprzez działania w sferze kultury
czy edukacji,
GOSPODARKA:
 aktywna polityka wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza sektora
MŚP, a także przedsiębiorczości społecznej,
 tworzenie przyjaznych warunków rozwoju biznesu (np. w obszarze obsługi inwestora),
 działania na rzecz dostosowania branży górniczej i osób zatrudnionych w górnictwie
do wyzwań przyszłości (m.in. wynikających ze zmian klimatycznych i polityki UE
w tym obszarze),
 dywersyfikacja gospodarcza, wsparcie rozwoju branż opartych na innowacjach
i nowoczesnych technologiach (np. branży IT),
 wykorzystanie potencjału turystycznego miasta (np. poprzez odwołanie się do
tradycji uzdrowiskowych i dziedzictwa przemysłowego),
 wzmacnianie relacji gospodarczych ze światem zewnętrznym (w wymiarze krajowym
i zagranicznym),
PRZESTRZEŃ:
 integracja, zwiększenie poziomu spójności przestrzennej miasta,
 tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym
w ramach multicentrycznej koncepcji rozwoju przestrzennego miasta (np. centrów
osiedli czy sołectw) wraz z tworzeniem funkcjonalnych połączeń między nimi,
 rewitalizacja obszarów zdegradowanych w mieście,
 działania z zakresu transformacji obszarów górniczych, zagospodarowanie terenów
i miejsc pokopalnianych, przekształcanie miejsc zdegradowanych wydobyciem wraz
z nadaniem im nowych funkcjonalności,
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 kompleksowe działania z obszaru ochrony środowiska naturalnego i jego
bioróżnorodności, wdrażanie „zielonych” rozwiązań w różnych obszarach życia
miasta,
 wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i oddziaływanie Jastrzębia-Zdroju jako
aktywnego aktora w subregionie i ważnego ośrodka współpracy transgranicznej,
 stworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego.
Jak już wspomnieliśmy, miasto Jastrzębie Zdrój stoi przed wyzwaniem zarządzania
ryzykiem, związanym z pandemią COVID-19, która może przynieść niezaplanowane
zjawiska negatywne oraz trudne do przewidzenia konsekwencje. W tym miejscu można
zarysować kilka możliwych scenariuszy:
 gwałtowny wzrost bezrobocia oraz negatywne zjawiska gospodarcze (upadłości
i likwidacje, spadek tempa rozwoju gospodarczego, itp.),
 ograniczenie zatrudnienia w JSW S.A. z powodu zmniejszenia produkcji, związane
z wysokim poziomem zarażenia koronawirusem wśród pracowników JSW S.A.,
 konieczność dostosowania lokalnej polityki społecznej, rozwojowej, kulturalnej,
edukacyjnej do sytuacji po COVID-19,
 zmniejszenie dochodów miasta (korekta perspektywy budżetowej, WPI).
W tym kontekście pilne wydaje się stworzenie partycypacyjnego modelu zarządzania
ryzykiem w warunkach deficytu dostępnych danych, np. z wykorzystaniem takich technik,
jak metoda scenariuszowa czy metoda delficka, uwzględniających włączenie interesariuszy
miasta w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej, a także – szerzej – we współtworzenie polityki
rozwoju. Planowanie strategii może być do tego dobrą okazją.
8. Powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi
Ogólne

zasady

prowadzenia

polityki

rozwoju

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego regulują m.in.: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze
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zm. (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ze zm. (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578). Co istotne, w literaturze przedmiotu
nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji owej polityki. Najprościej można ją
określić jako „…zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych w celu:
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej…”94. Dodajmy, że większość
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce posiada strategie rozwoju, choć nie jest to ich
obowiązkiem ustawowym. Tego rodzaju dokumenty są istotnymi narzędziami zarządzania
gminą czy miastem w dłuższej perspektywie czasowej, ponadto mogą one pełnić również
funkcję aktywizującą społeczności lokalne95.
W tym miejscu warto dodać, że 15 lipca 2020 roku sejm uchwalił nowelizację
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Wspomniany akt prawny wprowadza istotne zmiany w zakresie tworzenia dokumentów
strategicznych o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Na poziomie lokalnym zachowany
został nieobligatoryjny charakter strategii rozwoju, ponieważ ustawodawca uznał, iż nie
każda gmina może mieć potrzebę posiadania takiego dokumentu. We wspomnianej
nowelizacji uwzględniono nowe zapisy, obejmujące szeroko rozumiane ramy tworzenia
strategii rozwoju. Między innymi „…wprowadza się możliwość przygotowywania strategii
rozwoju gminy lub też strategii rozwoju ponadlokalnego w przypadku dokumentu wspólnego
dla kilku gmin. W obu przypadkach dokumenty te łączą ze sobą sferę społecznogospodarczą i przestrzenną. Wiele samorządów terytorialnych przygotowywało dotychczas
strategie rozwoju, jednak nie były one osadzone w przepisach prawnych. (…) Możliwość
przygotowania wspólnej strategii odpowiada na potrzebę planowania działań rozwojowych
wykraczających (lub oddziałujących) poza granice administracyjne jednostki terytorialnej.

Tutaj. J., „Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego”, Politechnika Wrocławska,
w: „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, 2018 (2), s. 35–44
95 Tamże
94
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Oba rozwiązania umożliwią przygotowanie dokumentów, stanowiących ramy strategiczne
dla aplikowania o środki unijne…”96.
W tym miejscu można wymienić kilka kluczowych dokumentów o nadrzędnym
znaczeniu względem opracowywanej „Strategii Rozwoju Miasta do 2030 r.” (na poziomie
regionalnym i krajowym). Oznacza to, że cele i działania „Strategii” muszą być powiązane
z zapisami nw. dokumentów zewnętrznych. W tym kontekście można wymienić m.in.
następujące pozycje:
 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie,
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1171/130/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.05.2020 r. (projekt),
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zarząd
Województwa Śląskiego, Katowice, 2015,
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027
(w przygotowaniu),
 Strategia

Regionalnych

Inwestycji

Terytorialnych

Subregionu

Zachodniego

Województwa Śląskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Rybnik, 2016,
 Program dla Śląska (ogłoszony w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, 2017,
 Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego (w
przygotowaniu),
 „Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego”, Zarząd
Województwa Śląskiego, Katowice, 2008 (wraz z aktualizacją z 2018 roku),
 „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, „Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
czeka na podpis Prezydenta”, informacja z 17.07.2020 r., https://www.gov.pl/web/funduszeregiony/nowelizacja-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-czeka-na-podpis-prezydenta, data
dostępu: 28.08.2020 r.
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