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SYGNATURA

NAZWA ZADANIA

OPIS I UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

LOKALIZACJA

Zadanie polega na kontynuowaniu budowy placu zabaw zgodnie z projektem wykonanym w 2021 roku. Od tej pory zostały
wykonane 2 place z trampolinami ziemnymi i urządzeniami sensorycznymi. Ukończenie budowy obejmuje wykonanie miasteczka
ruchu drogowego z podbudowy, nawierzchni, oznakowania poziomego i pionowego, placu do gier oraz placu wielofunkcyjnego z
podbudowy i nawierzchni, wykonanie małej architektury: chodników, zakup koszy, ławek i stojaków na rowery oraz kamery z
ul. Fredry 20, nr działki 622/7
podłączeniem jej do monitoringu szkolnego. Ukończenie budowy placu zabaw przy "starej szkole" to przede wszystkim
zapewnienie bezpiecznej zabawy dla dzieci i nauka jazdy na rowerach. Użytkowanie będzie bezpłatne, ogólnodostępne i na
podstawie opracowanego regulaminu. Zadanie ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnym aspekcie jak: zdrowie,
kultura fizyczna i rodzinne spędzanie wolnego czasu.
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Budowa placu zabaw przy "starej
szkole" SP 18 ul. Fredry 20
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Przedmiotem projektu jest budowa zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu "singletrack". Singletracji to
wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi
zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Szczególny nacisk zostanie położony na
bezpieczeństwo korzystających jak i osób postronnych. Trasy będą zaprojektowane tak, aby zminimalizować zagrożenie wypadku
i sprawiać użytkownikom jak najwięcej satysfakcji. Poruszanie się po tego typu ścieżkach nie wymaga szczególnych
(ponadprzeciętnych) umiejętności jazdy na rowerze oraz potrzeby dysponowania bardzo drogim sprzętem (wystarczy zwykły
rower górski). Trasy posiadają równą, utwardzoną nawierzchnię i odpowiedni system oznaczeń. Określone są dodatkowo ich
stopnie trudności. Przewiduje się, że projekt będzie składał się z dwóch-trzech tras o różnym stopniu trudności.
FunPark Rowerowy - budowa
1. Trasa zielona - przeznaczenie: dla dzieci i początkujących kolarzy górskich. Długość: ok. 300m. Planowane elementy na trasie:
zrównoważonych terenowych tras ok. 10-20 band (profilowane zakręty) i 0-20 rollerów (muldy uatrakcyjniające jazdę). Nawierzchnia: równa, utwardzona, o
rowerowych w Jastrzębiu-Zdroju
niewielkim nachyleniu. Wymgane umiejętności: skuteczne skręcanie i hamowanie.
działka nr 500/2
wraz z placem do nauki jazdy na
2. Trasy niebieskie (1-2 trasy) - przeznaczenie: dla każdego średniozaawansowanego kolarza górskiego. Długość: ok. 300-750m.
rowerze górskim w terenie, tzw.
Planowane elementy na trasie: ok. 10-20 band-zakrętów, ok. 10-20 rollerów, ok. 5-10 elementów do skakania (elementy typu:
"skill parkiem".
stolik, double, step-up, step-down). Wymagane umiejętności: pewne hamowanie, skręcanie, pokonywanie muld, stolików i
zakrętów z bandami oraz innych niewielkich przeszkód i nierówności.
Skill Park to doskonałe miejsce na zaszczepienie rowerowej pasji dzieciom. Świetnie będą się tutaj czuli także początkujący, którzy
są na starcie swojej przygody z rowerem górskim oraz zaawansowani kolarze górscy, chcący doskonalić umiejętności. Dobrze
zaprojektowany Skill Park posida elementy pozwalające ćwiczyć takie elementy techniki jazdy rowerem górskim jak: równowagę,
pompowanie, podstawy skakania. Powinien dlatego zawierać takie elementy jak: drewniane kładki, równoważnie, przeszkody
budowane z kamieni, niewielkie uskoki terenowe (tzw. "dropy"), seksje kaieni (tzw. "rockgarden"), rolki do pompowania
(odpowiednio wyprofilowane muldy) nieduże elementy do nauki skakania (np. tzw. "stoliki"), wąskie linie na równowagę o
różnym poziomie trudności.
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Zadanie składa się z poniższych działań:
1. stworzenie zespołu psychiatrii środowiskowej, który wspiera osobę chorą w jej miejscu zamieszkania,
2. sfinansowanie pięciu osobom udziału w kursie otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego,
3. sesje otwartego dialogu dla osób chorujących psychicznie i ich bliskich,
4. prelekcje destygmatyzacyjne na temat chorób i zaburzeń psychicznych,
5. warsztaty dla profesjonalistów i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego przygotowujące do prowadzenia spotkań i
prelekcji destygmatyzacyjnych,
Spotkajmy się - wspieranie zdrowia 6. warsztaty z profilaktyki zdrowia psychicznego,
psychicznego mieszkańców
7. grupowe spotkania psychoedukacyjne – trening redukcji stresu,
Jastrzębia-Zdroju
8. stworzenie grup wsparcia dla: osób chorych psychicznie, rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, opiekunów osób
z chorobami otępiennymi, rodziców dzieci i młodzieży.
Projekt jest kierowany do ogółu mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Zakłada realizację działań ważnych dla całego miasta.
Cele projektu: stworzenie zespołu psychiatrii środowiskowej, wzrost świadomości mieszkańców w obszarze zdrowia psychicznego,
zmniejszenie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, zmniejszenie lęku przed kontaktem z osobami z
zaburzeniami psychicznymi, uruchomienie inicjatyw i zasobów lokalnej społeczności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego,
działania profilaktyczne w obszarze zdrowia psychicznego.

1

poradnie zdrowia psychicznego,
poradnia psychologicznopedagogiczna, ośrodek pomocy
społecznej, środowiskowy dom
samopomocy, specjalistyczne
gabinety działające w obszarze
zdrowia psychicznego w JastrzębiuZdroju

SZACUNKOWY KOSZT
PROJEKTU ZADANIA
(WNIOSKODAWCY)

SZACUNKOWY KOSZT
OSZACOWANY PRZEZ
KOMÓRKĘ OCENIAJĄCĄ

350 000,00 zł

350 000,00 zł

442 800,00 zł

442 800,00 zł

431 960,62 zł

430 000,00 zł

UWAGI

4.
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Zorganizowanie Konferencji: "Jak podnieść odporność?" dla mieszkańców Jastrzębia zainteresowanych dbaniem o zdrowie i
zachowanie równowagi oraz dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat naturalnych metod zachowania
zdrowia i budowania odporności. Miejscem w którym ma odbyć się konferencja, to piękny obiekt, nowoczesny, z doskonalą
akustyką i możliwością korzystania z ogromnego ekranu do wyświetlania prezentacji. Duża sala pomieści wszystkich
zainteresowanych udziałem w konferencji oraz da możliwość zaprezentowania w nowoczesnej formie interesujących i
przydatnych treści podczas prelekcji. Dobra lokalizacja umożliwi dotarcie wielu mieszkańcom. 1. Aromaterapia i sposoby
stosowania olejków, BHP oraz właściwości podstawowych olejków eterycznych; 2. Stawianie baniek i ich rola w podniesieniu
odporności; 3. Zioła w odporności u dzieci i dorosłych; 4.Dieta dla zdrowia - co jeść aby przeżyć zdrowo swoje życie; 5. Wiedza z
zakresu dietetyki, ziołolecznictwa, aromaterapii i naturopatii; 6. Receptury wspierające odporność dzieci i dorosłych; 7. Co zrobić
Jak budować odporność w oparciu kiedy pojawiają się pierwsze oznaki infekcji?. Od kilku lat ludzkość znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej z powodu pandemii i ul. Kościuszki 13a (Sala Koncertowa
o metody naturalne
zagrożenia infekcjami wirusowymi, które mutują i w większym lub mniejszym stopniu zagrażają zdrowiu a nawet życiu człowieka. Państwowej Szkoły Muzycznej)
W mediach przekazywanych jest wiele informacji i zaleceń jak unikać zakażeń, ale bardzo mało wiedzy przekazuje się na temat
dbania o stan zdrowia aby uniknąć wszelkich infekcji i podnieść odporność. Powszechnie obecny lęk i strach o zdrowie o życie
obniża odporność, a wystarczyłoby uświadomić co zrobić aby wzmocnić organizm i to już znacząco podniosłoby poczucie
bezpieczeństwa i zwiększyło szanse na uniknięcie wszelkich infekcji. Potrzebna jest edukacja społeczna. Stąd pomysł na
Konferencje Zdrowia dla Mieszkańców Jastrzębia. W internecie mamy mnóstwo informacji, często skrajne opinie, w których
przeciętny człowiek gubi się, eksperymentuje z różnym skutkiem, aż w końcu traci zapał. Pozyskiwanie wiedzy o innych sposobach
utrzymywania i poprawy zdrowia niż medycyna akademicka, jest wartością bezcenną. Każda pozyskana wiedza, która wpłynie
pozytywnie na podniesienie odporności i poprawę zdrowia jest na wagę złota. Mamy możliwość organizacji konferencji w sali
koncertowej, która pomieści ponad 300 osób.
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Remont nawierzchni drogi na ul.
Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od
Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża
ul. Świerklańskiej do granic miasta
bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą pieszo, rowerami i pojazdami mechanicznymi.
(w ramach posiadanych środków)
cd.

ul. Myśliwska

Dom Strażaka ul. Rostków 7 (nr
działki: 405/31), Dwór obronny ul.
Klubowa 2 (nr działki: 172/14), Plac
zabaw (nr działki: 303/14),
Siłownia, plac zabaw os. 1000-lecia
Szeroka (nr działki: 807/61), SP 18
Zadanie ma na celu zakup i instalację kamer i rejestratorów do monitoringu. W ramach tego zadania przewidziano instalację od 6
os. 1000-lecia 9 (nr działki:
do 8 kamer w każdym z wyżej wymienionych punktów. System ten ma zapewnić funkcje rejestrowania obszaru z możliwością
1232/61), Dom Strażaka ul.
zapisu do jednego miesiąca. Dodatkowo w ramach potrzeb należy uwzględnić wykonanie montażu konstrukcji wsporczych
Pszczyńska 142 (nr działki:
(słupy). Obsługę i konserwację urządzeń zapewni Urząd Miasta, jednostki mu podległe. W celu zadbania o poprawę
2571/241 oraz 1658/241), ZSP nr 1
bezpieczeństwa oraz właściwe użytkowanie takich terenów jak: obszar wokół placówek oświatowych, domów strażaka, placów
ul. Pszczyńska 125 (nr działki:
zabaw, siłowni pod chmurką, boisk do gier zespołowych, miejsc wypoczynku, placów do ćwiczeń, strefy fitness - nieodzownym
2596/158), OSP Szeroka, ul.
elementem ochrony tych miejsc jest montaż systemu monitoringu wizyjnego. Instalacja tych urządzeń przyczyni się do ochrony
Gagarina 130 (nr działki: 602/87;
miejsc użyteczności publicznej, gdzie odbywają się różne zawody sportowe, spotkania mieszkańców, czy też uroczystości lokalne
603/7; 86; 223/76; 604/87,
np. festyny, dożynki. Monitoring umożliwi kontrolowanie negatywnych zachowań społecznych. Ułatwi identyfikację osób, które w
460/74; 622/7), Publiczne
sposób niewłaściwy użytkują miejsca publiczne. Monitoring w znaczny sposób zapobiegnie dewastacji mienia oraz poprawi
Przedszkole nr 12 ul. Cieszyńska
bezpieczeństwo osobiste mieszkańców.
148 (nr działki: 1865/264), Szkoła
Podstawowa nr 17 ul. K.E. Płonki
23 (nr działki: 782/107),
Sprawnościowy plac zabaw ul.
Spółdzielcza 1A (nr działki 140/8)
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Miejski monitoring wizyjny

7.
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Wymiana nawierzchni i
krawężników drogi na ul.
Dworcowej

Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. Dworcowej. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Dworcowej, stan techniczny drogi i
krawężników jest bardzo zły, stwarza to zagrożenie w ruchu. Od wielu lat na ww. drodze nie przeprowadzono żadnego remontu.

Spacerowo wzdłuż Jaru
Południowego

Spacerowo wzdłuż Jaru Południowego - projekt zakłada remont zepsutej kostki brukowej wzdłuż ciągu komunikacyjnego
środkiem Jaru Południowego - od wejścia aż po plac zabaw. Dodatkowo jeżeli byłaby możliwość można podzielić ten chodnik na
część dla pieszych i część dla rowerzystów. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego można zasadzić łąki kwietne, aby teren jeszcze bardziej
uatrakcyjnić. Dodatkowo zamontować kosze na psie odchody, które będą wpasowywały się w istniejącą małą architekturę Jaru
Południowego. Jar Południowy jako serce Osiedla Gwarków - jest niestety terenem zapomnianym. Stan techniczny ciągu
komunikacyjnego wzdłuż Jaru jest w kiepskim stanie. Dlatego remont nawierzchni jest bardzo potrzebny. Przez dziury w
nawierzchni jest problem z poruszaniem się np. rodziców z wózkami dziecięcymi, czy osoby starsze mają problem żeby bezpiecznie Jar Południowy, działka 15/27
przejść. Remont nawierzchni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ale także estetyki terenu. Dodatkowo zasadzenie łąk kwietnych
wzdłuż ciągu komunikacyjnego poprawi wizualnie jar, ale także wpłynie ekologicznie na ten teren. Jar Południowy to teren, który
odwiedza sporo mieszkańców - dużych i małych, starych i młodych. To teren, który zasługuje na odnowę. Dodatkowo montaż
koszy na psie odchody poprawi utrzymanie czystości w Jarze Południowym, ponieważ bardzo dużo mieszkańców wyprowadza
swoje pupile na tym terenie, ale nie zawsze po nich sprzątają. Odpowiednie kosze miejmy nadzieję, będą ich mobilizować do
utrzymania porządku.

8.
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2

działki: 525/5,720/54,
1820/25,1763/19,1822/19,1824/1
9,1826/25,549/54

30 000,00 zł

30 000,00 zł

250 000,00 zł

600 000,00 zł

140 000,00 zł

Dla wykonania monitoringu dla wskazanych
lokalizacji wymagane jest opracowanie
dokumentacji. Na etapie oceny wniosku nie
można do końca oszacować kosztów
wykonania monitoringu dla danej lokalizacji.
Dla lokalizacji 1,2,5,7 wymagane jest
sporządzenie indywidualnych dokumentacji.
236 000,00 zł
Dla budynku przy ul. Klubowej może być
koniecznie uzyskanie pozwolenia na budowę budynek zabytkowy. Konieczne będzie
dokonanie zmian w rodzaju zaplanowanych do
zabudowy urządzeń. Ustalenie kosztu instalacji
na poszczególnych obiektach będzie możliwe
do określenia po sporządzeniu dokumentacji.

182 000,00 zł

182 000,00 zł

600 000,00 zł

600 000,00 zł

Realizacja zadania na odcinku o długości około
150 mb.
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Jastrzębscy strażacy ochotnicy
razem dla bezpieczeństwa
mieszkańców - zakup pojazdu dla
ratowników, psów ratowniczych i
potrąconych zwierząt wraz z
zakupem umundurowania
strażackiego niezbędnego do akcji
ratowniczo-gaśniczych.

PUMPTRACK - strefa aktywności
dla młodzieży

1) Zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój (w której działa Specjalistyczna Grupa PoszukiwawczoRatownicza)
Proponujemy zakup lekkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój, w zamian za wyeksploatowany
Volkswagen Transporter (T4) z 1993 r. który został darowany ukraińskim strażakom miasta partnerskiego Borszczów. Pojazd
wykonuje zadania transportu ratowników do akcji, na szkolenia i ćwiczenia, pokazy dla mieszkańców, prelekcje, akcje związane z
zagrożeniem wirusem COVID-19, akcje i działania związane z przybywaniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Planujemy, by tym
pojazdem zacząć udzielać pomocy przedweterynaryjnej małym, dzikim zwierzętom, które zostaną ranne w wyniku nieszczęśliwych
zdarzeń (np. wypadek komunikacyjny).
2) Zakup umundurowania bojowego strażaków z OSP Bzie, OSP Jastrzębie-Górne, OSP Moszczenica, OSP Ruptawa, OSP Szeroka.
Zakup około (w zależności od cen) 60 kompletów umundurowania bojowego strażaków (po 12 szt. na każdą jednostkę OSP
oprócz OSP Jastrzębie-Zdrój) trzyczęściowych ubrań specjalnych w kolorze piaskowym, hełmów, kominiarek, butów skórzanych i
rękawic. Ubrania specjalne, hełmy, kominiarki, buty, rękawice są potrzebne dla nowych, ale i dotychczas służących strażaków OSP,
którym taki sprzęt też się zużywa. OSP prowadzą permanentny nabór na strażaków OSP i istnieje obowiązek wyposażenia
druhów, którzy wobec braków takiego sprzętu nie mogliby wyjechać do jakiejkolwiek akcji ratowniczo-gaśniczej.
Zakup nowych ubrań wpisuje się w profilaktykę antynowotworową wśród strażaków. Jak wiadomo koszty profilaktyki zawsze są
tańsze niż koszty leczenia nowotworowego, co również jest korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

Remizy - siedziby jednostek OSP w
Jastrzębiu-Zdroju: OSP Ruptawa,
ul. Cieszyńska 101a,
OSP Jastrzębie-Zdrój ul. Jagiełły 4,
OSP Bzie, ul. Rostków 7,
OSP Jastrzębie Górne, ul.
Pszczyńska 142,
OSP Moszczenica, ul. Komuny
Paryskiej 16,
OSP Szeroka, ul. Gagarina 130

PUMPTRACK - to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji głównie na
rowerze, ale także na deskorolce, rolkach czy hulajnodze. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży,
dorosłych, jak i całych rodzin na każdym poziomie umiejętności. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca aktywności jednośladem
wyłączonego z ruchu ulicznego. Projekt o długości około 180m, zajmujący powierzchnię około 1500m2, zakłada budowę
zapętlonego toru rowerowego składającego się z serii odpowiednio rozmieszczonych "górek", dodatkowo z odpowiednio
wyprofilowanych zakrętów z bandami. Pumptrack ani przez moment nie jest płaski. Trening na takim torze polega na
odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i intuicyjnych, skoordynowanych ruchów "góra-dół" (tzw. pompowaniu), dzięki którym
poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Jazda na pumptracku uczy płynnej jazdy i przyśpieszania, szlifuje
technikę wchodzenia w zakręty (bandy) bez zwalniania. Wyrabia ważne nawyki istotne dla jednośladów, takie jak: umiejętność
wybierania szybkich linii przejazdu, pracy tułowia i kończyn sprawiając jednocześnie wiele radości. Jazda na przygotowanym torze
to idealne połączenie bezpiecznego, wszechstronnego treningu i dobrej zabawy. MODA NA PUMPTRACK ogarnia cały świat! Tor
tego typu to idealne miejsce aktywności ruchowej i integracji rówieśniczej dla społeczności w różnym wieku - głównie młodzieży.
Promuje aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowy tryb życia. Popularyzuje jazdę na jednośladach, głównie na rowerze.
Działka nr: 107/30
Młodzież, która będzie miała możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w grupie rówieśniczej poprzez aktywność
przy ul. Granicznej
ruchową będzie mniej podatna na wpływ złowrogich i demoralizujących środowisk, co ograniczy negatywne zachowania. Młodym
mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju należy stworzyć warunki i możliwość do wartościowego spędzania czasu, uprawiania sportu i
integracji. Jako mieszkanka Jastrzębia-Zdroju wielokrotnie widziałam młodzież jeżdżącą po drogach, uliczkach parkowych,
osiedlach, wykorzystując elementy parkowe, tj. ławki, skwery do wykonywania różnych ewolucji. Takie sytuacje mogą stanowić
bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia, jak również dla osób przebywających w okolicy. Takie miejsce jak PUMPTRACK
pomoże wyeliminować tego typu zagrożenia. Budujemy kolejne place zabaw, ale brak jest miejsc, gdzie młodzi mieszkańcy
naszego miasta będą mogli korzystnie spędzić czas, gdy już wyrosną z huśtawek i drewnianych domków ze zjeżdżalnią. Skupmy się
na stworzeniu takiego miejsca dla młodzieży. Aspekty społeczne i inwestycyjne - korzyści wynikające z realizacji projektu, m.in.:
wspiera zdrowy tryb życia; wzrost zainteresowania sportem, głównie aktywnością na jednośladach - rowerze; promowanie
aktywnego trybu życia; promocja miasta; możliwość organizacji zawodów amatorskich, jak i profesjonalnych na poziomie miasta,
regionu czy kraju; szybka i nieskomplikowana prawnie inwestycja; prosta konstrukcja niewymagająca częstej konserwacji;
możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.
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600 000,00 zł

Przewidywany w projekcie zakup pojazdu
będzie generować koszty, które w chwili
obecnej nie są możliwe do określenia, tj. zakup
600 000,00 zł
paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne,
adaptacja do celów wskazanych przez
wnioskodawcę.

450 000,00 zł

450 000,00 zł

Zalecone jest wykonanie toru z nawierzchni
naturalnej, a nie asfaltowej.

