




Ryszard Mach
Prezydent Miasta Zawiercia

Szanowni Mieszkańcy Zawiercia!

     Miniony rok to czas wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. To kolejne remonty dróg 
i chodników, budowa mieszkań, a także działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności 
inwestycyjnej, której nie sprowadzam wyłącznie do pozyskania nowych inwestorów czy 
poprawy infrastruktury komunikacyjnej.

     Priorytety jakie postawiłem przed sobą i moimi współpracownikami dotyczyły działań 
wspierających praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego. Inwestujemy nie tylko 
w infrastrukturę, ale również w oświatę, kulturę, zdrowie i sport czy szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo. Moim zdaniem tylko w ten sposób doprowadzimy do faktycznych i szybkich 
zmian na lepsze.

     Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, 
radnym Rady Miejskiej, organizacjom pozarządowym - za zaangażowanie, zrozumienie 
i współpracę.

     Dziękuję również Zawiercianom, którzy widząc jak wiele jest jeszcze do zrobienia, okazują 
wyrozumiałość i wsparcie - to Państwo stanowicie kapitał społeczny naszego miasta.

     O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej miasta 
- www.zawiercie.eu. Mimo to zachęcam do lektury publikacji, w której prezentujemy osiągnięcia 
minionych dwunastu miesięcy.

 
                                                                                                 Zapraszam Państwa do lektury
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  To tytuł konferencji, podczas której zewnętrzni eksperci z dziedzin 
społeczno – gospodarczych poszukiwali rozwiązań pozwalających two-
rzyć miejsca pracy i gospodarczo rozwijać miasto. Zdaniem ekspertów 
- po czasie budowania solidnych podstaw - czas na promowanie walo-
rów turystycznych i inwestycyjnychmiasta.
 Zaproszenie prezydenta Ryszarda Macha do udziału w dyskusji przy-
jęli: Grzegorz Napieralski (SLD), Janusz Korwin – Mikke, poseł Piotr 
Chmielowski (Ruch Palikota), eksperci Business Centre Club, Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Sobieskiego, Fundacji Republi-
kańskiej oraz przedstawiciele biznesu.
Eksperci i politycy szczególny nacisk w rozmowie położyli na dobre za-
rządzanie miastem.
- Bardzo dobrym pomysłem Zawiercia jest realizacja Strategii Rozwoju
2025 plus, bo to jest budowanie strategii na przyszłość. Dobrze, że jest wi-
zja i cel, do którego miasto chce dążyć. Oczywiście trzeba szukać inwe-
storów w kraju i za granicą, ale należy także promować rodzinny biznes, 
bo tak przecież powstawały wielkie sieci międzynarodowe. Firmy globalne 
też powstawały gdzieś, kiedyś i to się udało - podkreślił Grzegorz Napie-
ralski.
– Uważam, że strefa ekonomiczna – taka jak wasza, utworzona w ra-
mach samorządu, powinna być tworzona w wielu gminach. Takie miejsca 
przeznaczone pod inwestycje, z uzbrojeniem, z drogą – takie miejsce ma 
ogromny potencjał – dodał.
- Zawiercie musi postawić na mocną promocję tak, by mieszkańcy War-
szawy wiedzieli, że mogą wziąć rower do pociągu i w ciągu dwóch godzin
wysiąść na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej - powiedziała Dominika 
Staniewicz, ekspertka Business Center Club do spraw rynku pracy. Prezes 

Perspektywy 
na lepsze jutroZAWIERCIE...

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. Elżbieta Mączyńska-Zie-
macka, zauważyła, że turystyka może być impulsem do rozwoju go-
spodarczego. Jej zdaniem - na dobrze prosperujących bazach mogłyby 
tworzyć się pensjonaty, punkty gastronomiczne, firmy organizujące 
atrakcje dla turystów. 
Prezydent podziękował ekspertom za obecność. – Dostaliśmy dziś so-
lidną dawkę pochwał, usłyszeliśmy też słowa krytyki. Musimy to wszystko
teraz przeanalizować i wyciągnąć stosowne wnioski. Na pewno musimy 
postawić na jeszcze większą promocję turystyczną i gospodarczą naszego 
miasta. Na promocję tego, co już w mieście zbudowaliśmy.
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Miasto pozyskało z Unii Europejskiej 
85% środków na realizację projektu 
„Przygotowanie terenów inwestycyj-
nych w Strefie Aktywności Gospodar-
czej - Obszar „B” w Zawierciu”. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 700 tys. zł.  
Celem projektu jest przeprowadzenie 
działań studyjno – koncepcyjnych zmie-
rzających do odpowiedniego przygoto-
wania i udostępnienia inwestorom tere-
nów w Strefie.
Całkowita powierzchnia wynosi terenu 
52,2363 ha. Wynikiem realizacji projektu 
będzie: opracowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu,  przygotowanie 
kompleksowych badań geotechniczne, 
opracowanie dokumentacji technicz-
nej i projektowo-budowlanej związanej 
z  uzbrojeniem terenu oraz opracowanie 
projektu doradczo – promocyjnego. Bez-
pośrednim rezultatem natomiast możli-
wość zaplanowania i  realizacji inwestycji 
w zakresie uzbrojenia terenów inwesty-
cyjnych, co znacząco podniesie atrakcyj-
ność oferty inwestycyjnej tego obszaru.

Tereny 
dla Inwestorów

  Gmina prowadziła kolejną inwestycję w obrębie terenów inwestycyjnych SAG – Obszar „A”. Zawierciańskie tereny dla inwestorów to ponad 200 ha terenów 
pod inwestycje, podzielone na 2 obszary „A” i „B”. Część terenów włączonych jest do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dostępne działki inwestycyj-
ne mają wielkość od 0,5 ha do 10 ha.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 3,68 km, sieć wodociągowa o długości 2,09 km, sieć ka-
nalizacji teletechnicznej o długości 1,09 km, zbiornik wyrównawczo-zapasowy z pompownią ścieków deszczowych, przyłącze energetyczne ze stacją trans-
formatorową, ogrodzenie i droga dojazdowa z placem manewrowym dla potrzeb obsługi zbiornika i pompowni.
Tworzona strefa zapewni nie tylko możliwość rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych przedsiębiorstw, ale także umożliwi zmianę 
lokalizacji istniejących na terenie miasta uciążliwych podmiotów w zakresie produkcji i usług. 
Inwestycja jest  możliwa dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania wynosi 85% i stanowi ponad 10 mln całości 
inwestycji.  

INWESTYCJE 
w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar „A”
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   Zakończyła się budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej. In-
westycja połączyła ulicę Mrzygłodzką z Podmiejską. W ramach przedsię-
wzięcia powstało największe rondo w mieście oraz wybudowano drogę 
do terenów inwestycyjnych. 
W ramach przedsięwzięcia wybudowano 2.063 km dróg, 4.126 km cią-
gów pieszo-rowerowych, 4.126 km poboczy, ustawiono 97 latarni. Dzięki 
środkom europejskim teren pod nowe miejsca pracy został komplekso-
wo uzbrojony, powstała sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sa-
nitarna, położono infrastrukturę teleinformatyczną, pojawiły się nowe 
chodniki, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie.
W 2014 roku w SAG ruszy budowa Zawierciańskiego Parku Przemysłowo 
– Technologicznego. 
Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez 
budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” zrealizowano dzię-
ki wsparciu Unii Europejskiej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 
11.769.231,23 zł, z czego 4.077.324,14 zł pochodziło ze środków unijnych.

Wybudowano drogę do Strefy

   19 grudnia podpisano umowę na budowę oraz wyposażenie Parku Prze-
mysłowo – Technologicznego, który powstanie w SAG – obszar „A”. Umowę 
podpisał prezydent oraz przedstawiciele konsorcjum firm: PPHU BUDOMIX 
i URBUT Sp. z o.o. Poprzetargowa wartość zadania wynosi 6.998.247,11 zł, a 
przedsięwzięcie w 40% współfinansowane jest z środków unijnych. Zarząd 
Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 3.059.610,73 
zł. Miasto na ten cel wyasygnuje m.in. z obligacji ponad 5 milionów zł. 
Park będzie działać w obszarach: miejskiej architektury, zintegrowanego pla-
nowania przestrzeni miejskiej oraz ekonomiki budownictwa mieszkaniowe-
go i przemysłowo-biurowego. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie Politechniki 
Częstochowskiej, pomoc doradczą ze strony Centrum Projektów Rewitalizacji 
S.A., a miasto zapewni wsparcie w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwo-
leń, koncesji i będzie promować funkcjonujące w Parku przedsiębiorstwa. 
Park będzie miejscem wyposażonym w pomieszczenia administracyjne i biu-
rowe, sale szkoleniowe, hale magazynowo-produkcyjne i nowoczesne labo-
ratoria. 
Budowa Parku ma zakończyć się jesienią 2014 r. 

Umowa i dofinansowanie 
do budowy

Parku Przemysłowo-
Technologicznego

  30 grudnia 2013 r. prezydent podpisał porozumienie o współpracy ze 
stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusz Kwiatkowskiego z 
siedzibą w Radomiu. Ze strony stowarzyszenia dokument podpisali wicepre-
zes Jana Banaszak oraz członek zarządu Jacek Kopyra. Porozumienie zawarte 
pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem Zawiercie opiera się na partnerskiej 
współpracy administracji Miasta wszystkich szczebli, przedsiębiorstw, orga-
nizacji pozarządowych, podmiotów sektora edukacji i  innych podmiotów 
utożsamiających się z misją rewitalizacji i rozwoju gospodarczego na terenie 
Miasta.

Współpracujemy 
z Klastrem 
Przemysłowym
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 Prezydent oraz prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota pod-
pisali porozumienie o współpracy pomiędzy miastem a Polsko – Ukraińską Izbą 
Gospodarczą. Zgodnie z porozumieniem, współpraca prowadzona będzie w 
czterech obszarach i dotyczyć będzie: zaspakajania i realizacji potrzeb i pla-
nów rozwoju Zawiercia, prowadzenia polityki informacyjno-edukacyjnej 
w zakresie funkcjonowania środowiska gospodarczego. Współpraca opierać 
będzie się także o realizację przedsięwzięć zmierzających do wspierania za-
wierciańskiego biznesu w zawieraniu umów z przedsiębiorcami z Ukrainy. 
– Zawiercie ma duży potencjał, ciekaw tereny inwestycyjne, dobrą strategię roz-
woju i bogatą ofertę inwestycyjną – zauważył prezes Jacek Piechota. 

  Z oficjalną wizytą w Zawierciu przebywał Koray Akguloglu, radca handlowy 
Ambasady Tureckiej w Warszawie. 27 czerwca 2013 r. Zawiercie, jako pierwszy 
samorząd w naszym kraju, przystąpiło do Polsko – Tureckiej Izby Gospodarczej.  
- Nasze miasto jest dziś gotowe go nawiązania relacji handlowych i gospodar-
czych z Turcją. Dlatego w imieniu własnym – oraz mieszkańców Zawiercia – 
pragnę złożyć na pana ręce List Intencyjny, w którym zwracamy się z deklaracją 
podjęcia szerokiej współpracy na niwie gospodarczej, ekonomicznej, kulturalnej. 
Liczymy również na pomoc przedstawicieli dyplomatycznych Turcji w nawiąza-
niu stosunków partnerskich pomiędzy Zawierciem, a jednym z tureckich miasta. 
W liście intencyjnym zapisano m.in. deklarację współpracy dotyczącą: wymia-
ny delegacji handlowych i potencjalnych inwestorów, organizowania semina-
riów, konferencji i wystaw w Turcji, rozwoju wspólnych programów edukacyj-
nych i szkoleniowych.

Zawiercie pierwszym miastem zrzeszonym 
w Tureckiej Izbie Gospodarczej

Nawiązaliśmy 
współpracę 
z Polsko - Ukraińską 
Izbą Gospodarczą

Aktywnie poszukiwano inwestorów

Tworzono klimat 
pod rosyjskie inwestycje

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych 
izb gospodarczych w Polsce, która od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju 
polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.

   Prezydent spotkał się Hanną Wielgosz - prezesem Polsko-Rosyjskiej Izby Han-
dlowo-Przemysłowej oraz z prof. Barbarą Durką - członkinią Rady Izby. Spotka-
nie dotyczyło współpracy samorządu z rosyjskimi podmiotami gospodarczymi.  
- W Zawierciu jest dobry klimat do współpracy także z rosyjskimi podmiotami 
gospodarczymi. Zrobimy wszystko, by wspólnie z Polsko-Rosyjską Izbą Handlo-
wo-Przemysłową, przekonać tamtejszych inwestorów, że w Polsce, a szczególnie 
w Zawierciu, warto inwestować – mówił prezydent. 



8 Gospodarka

    Prezydent spotkał się z Radosławem Pyffelem - prezesem Cen-
trum Studiów Polska-Azja. Spotkanie dotyczyło spraw gospo-
darczych i współpracy Zawiercia z chińskimi inwestorami, któ-
rzy z roku na rok coraz mocniej wchodzą w europejski rynek.  
- Po tym spotkaniu jestem bogatszy o cenną wiedzę, którą wykorzystamy 
do przygotowania oferty inwestycyjnej miasta pod tych konkretnych in-
westorów. Patrząc globalnie – chińska gospodarka jest jedną z najszybciej 
rozwijających się gospodarek świata, dlatego należy uczynić wszystko, 
aby zainteresować tamtejszych przedsiębiorców naszym miastem oraz 
przekonać ich, że w Zawierciu warto inwestować – mówił prezydent.

Polsko - Turecka 
Izba Gospodarcza

Z posłem Szałamachą 
o inwestycjach
    Prezydent spotkał się z Pawłem Szałamachą - posłem Prawa i Sprawiedli-
wości, byłym wiceministrem skarbu państwa, członkiem Narodowej Rady 
Rozwoju, współzałożycielem i jednym z liderów Instytutu Sobieskiego. Spo-
tkanie dotyczyło oferty inwestycyjnej Zawiercia oraz kierunków rozwoju 
miasta.

Polsko - Portugalska Izba
Gospodarcza

Z Oleksym 
o gospodarce    

Nawiązaliśmy  współpracę  
z Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych

 
Centrum Studiów
Polska – Azja

      Prezydent przyjął zaproszenie na obchody 5 – lecia Polsko – Por-
tugalskiej Izby Gospodarczej w Katowicach. Utworzona w Warszawie 
w  2008 r. Izba ma na celu promowanie stosunków gospodarczych 
i  przemysłowych między obydwoma krajami. Spotkanie prezydenta 
miasta z przedstawicielami Izby było okazją do zaproszenia do Zawier-
cia firm działających na rynku portugalskim. 

  Prezydent spotkał się z Markiem Nowakowskim, prezesem Polsko - Tureckiej Izby 
Gospodarczej. Celem spotkania było dopracowanie oferty inwestycyjnej miasta 
pod kątem tureckich inwestorów. 
- Gospodarka azjatycka rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego postanowili-
śmy w pierwszej kolejności skonsultować się właśnie z tą Izbą, aby dokonać oceny 
oferty inwestycyjnej miasta pod kątem tureckich inwestorów - mówił prezydent. 
Spotkanie oficjalnie rozpoczęło współpracę miasta z Polsko - Turecką Izbą Gospo-
darczą.

   Prezydent podpisał w imieniu miasta po-
rozumienie z Polską Agencją Informacji 
i  Inwestycji Zagranicznych S.A. Głównym 
celem porozumienia jest współdziałanie 
na rzecz gospodarczej promocji Zawiercia 
poprzez podjęcie działań na rzecz pozyski-
wania i obsługi inwestorów zagranicznych. 
Porozumienie ma na celu zwiększenie szans 
gminy na pozyskanie nowych przedsiębior-
ców. Do zadań miasta – wedle zapisów poro-
zumienia - należy tworzenie i bieżące aktuali-
zowanie ofert inwestycyjnych oraz tworzenie 
listy danych według sektorów gospodarczych, 
a także bazy danych przedsiębiorstw, groma-
dzenie danych statystycznych o mieście oraz 
wspólna obsługa projektów inwestycyjnych. 
Po raz pierwszy w biuletynie opublikowanym 
przez Agencję ukazała się notatka związana 

z Zawierciem. Informacja dotyczy budowy 
Parku Przemysłowo – Technologicznego. 
Agencja pomaga zagranicznym inwestorom 
wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób 
wykorzystać istniejące na nim możliwości, 
oferuje inwestorom szybki dostęp do kom-
pleksowej informacji, pomoc w znalezieniu 
odpowiednich partnerów, dostawców i  loka-
lizacji. 
Biuletyn PAIiIZ rozsyłany jest do polskich i za-
granicznych inwestorów, którym pomaga 
wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób 
wykorzystać istniejące na nim możliwości. 
Agencja oferuje inwestorom szybki dostęp do 
kompleksowej informacji dotyczącej otocze-
nia gospodarczo-prawnego inwestycji, po-
moc w znalezieniu odpowiednich partnerów 
oraz dostawców, jak również ich lokalizacji.

     Prezydent spotkał się z byłym premierem i obecnym wiceprzewodniczącym So-
juszu Lewicy Demokratycznej Józefem Oleksym. Podczas spotkania rozmawiano 
o aktualnej sytuacji na zawierciańskim rynku pracy, Strefie Aktywności Gospodar-
czej oraz „Strategii Rozwoju Zawiercia 2025 plus”. 

Inicjatywy gospodarcze prezydenta
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Samorząd 
wspierał hutników
      Kilkuset pracowników CMC Poland protestowało 18 kwietnia przed siedzibą spółki 
w obronienie swoich miejsc pracy. Pikietujących hutników wspierał prezydent, który 
od samego początku włączył się w obronę miejsc pracy w zawierciańskiej hucie.  
W tej sprawie interweniował m.in. u ówczesnego wicepremiera i ministra finansów 
Jacka Rostowskiego. Z takim samym apelem prezydent wystąpił do ministra Włady-
sława Kosiniaka – Kamysza oraz wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego.

Wsparcie 
Zbigniewa Ziobry
o utrzymanie 
miejsc pracy
   10 czerwca przed budynkiem CMC Poland odbyła się kon-
ferencja prasowa „Stop dla likwidacji miejsc pracy” z udzia-
łem prezydenta miasta i byłego ministra sprawiedliwości, 
a zarazem lidera partii „Solidarna Polska” Zbigniewa Ziobry.  
Konferencja prasowa dotyczyła zwolnień grupowych w CMC Po-
land. 
Ryszard Mach i Zbigniew Ziobro stanowczo sprzeciwili się gru-
powym zwolnieniom u jednego z największych zawierciańskich 
pracodawców. Obaj uznali, że szczególnie niepokojący wydaje 
się fakt przeprowadzania zwolnień grupowych w najważniej-
szych sektorach produkcyjnych w zakładzie, co wyraźnie zmniej-
szy możliwości produkcyjne oraz może prowadzić do ich znacz-
nego ograniczenia.

Spotkania 
ze związkowcami
    
    Prezydent spotykał się z przedstawicielami związków zawodo-
wych działających na terenie miasta. Rozmowy dotyczyły aktual-
nej sytuacji osób zatrudnionych w zawierciańskich przedsiębior-
stwach. Związkowcy zasygnalizowali także problemy, z jakimi na 
co dzień borykają się pracownicy.

Prezydent 
podsumował rok 
z przedstawicielami 
biznesu
Noworoczne spotkania z właścicielami przedsiębiorstw działających na terenie 
Ziemi Zawierciańskiej wpisały się już na stałe do samorządowego kalendarza Za-
wiercia. - Cieszę się, że przyjęli Państwo moje zaproszenie. Te spotkania stały się już 
tradycją naszego miasta. Tym bardziej jest mi miło się z Państwem spotkać i poroz-
mawiać o rozwoju miasta – podkreślił prezydent. 
- Porównanie wydatków majątkowych budżetu miasta pokazuje, że z roku na rok 
coraz więcej środków wydajemy na inwestycje. I tak w roku 2010 wydatki mająt-
kowe wyniosły zaledwie 8 mln złotych. W 2011 roku udało nam się podreperować 
budżet przygotowany w poprzedniej kadencji tak, by na inwestycje przeznaczyć 
20 mln zł. W kolejnych latach wydatki inwestycyjne miasta to: 24 mln zł, 34 mln zł, 
a w tym roku będzie to 40 milionów złotych. Zgodnie z naszymi założeniami mamy 
do zrealizowania w najbliższych miesiącach przeszło 50 zadań inwestycyjnych.
Rok 2014 będzie bez wątpienia przełomowy dla naszych terenów inwestycyjnych, 
a dobra passa dla SAG trwa od 2011 roku, gdy otwarto pierwszą firmę w strefie, czyli 
„Aluron”. W tym roku swoje inwestycje w strefie planują rozpocząć kolejne firmy: 
„Intercor” oraz „Promar”. Prowadzimy także rozmowy z innymi przedsiębiorcami. 
W sumie ok. 14 mln zł przeznaczymy na kolejne etapy zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej naszego miasta. Dokonamy tego dzięki realizacji unijnych projektów.
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W sprawie obwodnicy Zawiercia ...
1. Budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby o wartości ok. 550 mln zł znalazła się na liście rankingowej – w ramach wsparcia krajowego - projektów transportowych 
    do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – taką decyzję podjął Zarząd Województwa Śląskiego. To efekt  ostatnich 
    działań podejmowanych przez władze samorządowe Zawiercia, które zabiegały o wpisanie budowy obwodnicy naszego miasta z poziomu  kontraktu teryto-
    rialnego.
2. Władze samorządowe Zawiercia zainicjowały debatę na temat powstania drogowego obejścia miasta. Ewa Tomala – Borucka, dyrektor  katowickiego  oddzia-
    łu  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych i Autostrad poinformowała, że ewentualna budowa obwodnicy Zawiercia może być rozważana w perspektywie pro-    
    gramu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2020. Ustalono, że prezydent we współpracy z radnymi przygotuje dalszy plan działań polegający na lobbowa-
    niu tej inwestycji w odpowiednich instytucjach rządowych,  który  wspierać  będą samorządowcy oraz parlamentarzyści z zagłębiowskiego okręgu wyborcze-
    go tak, by budowa obwodnicy znalazł się przyszłej - sięgającej 2020 roku - perspektywie budowy dróg krajowych.
3. Petycja w sprawie uwzględniania obwodnicy Zawiercia w krajowym programie budowy dróg krajowych trafiła już za  pośrednictwem posła Witolda Klepacza 
    do premiera Donalda Tuska. 
4. Rada  Ministrów  przyjęła  1  października  przygotowaną z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zmianę do obecnie realizowa-     
    nego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Niestety wśród zaplanowanych inwestycji zabrakło obwodnicy Zawiercia. W liście skierowanym 
    do Prezesa Rady Ministrów, prezydent wyraził swoje zaniepokojenie taką sytuacją i zaprosił premiera do Zawiercia, by osobiście przekonał się o potrzebie tej 
    istotnej inwestycji.
5. W dniu 5 listopada nadeszła do Urzędu Miejskiego odpowiedź w sprawie budowy obwodnicy z Kancelarii Premiera. Niestety w piśmie tym brakuje konkret-
    nej odpowiedzi na pytanie- kiedy w końcu ruszy oczekiwana od trzydziestu lat inwestycja.
6. Polskie Radio Katowice poświęciło budowie obwodnicy audycję radiową  „Wszystko na temat”. Program na żywo transmitowany był z Urzędu Miejskiego 
    4 lutego. Przygotowano również reportaż pt. „Obwodnica, której nie ma”, który 28 lutego wyemitowano na antenie PR Katowice.

     Więcej informacji:
http://www.gospodarka.zawiercie.eu/aktualnosci_span/3402/obwodnica
http://www.um.zawiercie.eu/aktualnosci_span/3426/obwodnica
http://www.gospodarka.zawiercie.eu/aktualnosci/3405
http://www.gospodarka.zawiercie.eu/aktualnosci_span/3493/obwodnica
http://www.um.zawiercie.eu/aktualnosci_span/3765/obwodnica
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Nowe mieszkania 

    Przy ulicy Dożynkowej w Kromołowie powstaje 12 budynków socjalnych, 
w których zamieszka 50 rodzin. 
Inwestycja warta jest ponad 4 miliony złotych.

Termomodernizacja 
budynków ZGM
     
     Przeprowadzono termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - ocieplono budynek przy ulicy Westerplatte 19 
(koszt 277.811,72 zł) i przy Placu J. Dąbrowskiego 4 (koszt 322.898,38 zł). 
Miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

     

Przy ulicy Dożynkowej wybudowano bloki komunalne. W każdym 
z trzech bliźniaczych budynków jest 15 lokali o różnej powierzchni:  „M 2” 
-  trzy mieszkania, „M 3” - dwanaście. 
W domach zamieszkały rodziny, które od wielu lat czekały na własne miesz-
kanie. Ogółem własne „M” znalazło 
45 rodzin. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5,6 milionów złotych.

45 mieszkań 
komunalnych

50 mieszkań 
socjalnych
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    Nowe urządzenia zabawowe ustawiono na terenie pla-
cówek oświatowych: Miejskiego Żłobka, Przedszkola nr 2 
i Szkoły Podstawowej nr 5, a nowe place zabaw powstały 
przy ulicach: 11 Listopada i Kromołowskiej. 
W skład urządzeń zabawowych wchodzą: zestawy spraw-
nościowe z wieżą lub dwoma wieżami, basztami, bujaki 
na sprężynie, huśtawki wahadłowe podwójne, huśtawki 
wagowe typu ważka, karuzele tarczowe, wiszące pomo-
sty, zjeżdżalnie, trapy wejściowe, drabinki, piaskownice, 
a także ścianka wspinaczkowa.
Środki w wysokości ok. 250 tys. zł pochodziły z budżetu 
miasta. 

Place zabaw dla najmłodszych

Siłownia 
„pod chmurką”
     1 czerwca otwarto siłownię pod chmurką przy ulicy Wierzbowej. 
Do już funkcjonującego boiska – a zimą lodowiska - oraz skate-
parku dobudowano zewnętrzną siłownię, gdzie można również 
zagrać w szachy. Ustawiono dziesięć podwójnych urządzeń siło-
wych. 
Są to: twister i stepper, motyl, drabinki i podciągi nóg, piechur/
biegacz, orbitrek eliptyczny, wyciąg górny, narciarz/surfer, wio-
ślarz oraz rowerek treningowy. Siłownia składa się ze stref w trzech 
kręgach: Strefy Aktywności, Strefa Ciszy i Strefy Odpoczynku. 

Fontanna 
na Żabkach
      
       Fontanna składa się z trzech dysz i wykonana 
jest z betonu architektonicznego. Dysze wyrzu-
cają wodę w górę, a wieczorami są podświetla-
ne. Są ławki, kwietniki, alejki z kostki brukowej. 
Inwestycja powstała w  ramach rewitalizacji te-
renów zielonych. Koszt prac to ponad 298 tys. zł.
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Otwarto jadłodajnię 
      
     Wznowiła działalność kuchnia przygotowująca posiłki dla ubogich. 
O jej utworzeniu zdecydował na początku lat 90 ub. wieku śp. ks. prałat Piotr 
Daniel Miklasiński. 
Nowo otwartą jadłodajnię  poświęcił metropolita częstochowski arcybiskup 
Wacław Depo. Obecnie jaddajnia nosi imię księdza Bolesława Wajzlera, byłe-
go proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. 

   Przeprowadzono prace renowacyjne mostu wybudowa-
nego przed II wojną światową na rzece Warcie przy ulicy Ka-
sprowicza. 
Wykonano m.in. mechanicznego usunięcia zapraw odspaja-
jących się i dokonano ich uzupełnień, powłokę antykorozyj-
ną, specjalnymi preparatami sklejono pęknięcia i szczeliny, 
a ubytki w betonie uzupełniono zaprawą cementową. Na ba-
lustradach mostu – po obu stronach – zamontowano oświe-
tlenie. Koszt renowacji mostu wyniósł ok. 23 tys. zł.

      Przeprowadzono prace rewitalizacyjne balustrad mostu 
na rzece Warcie przy ulicy Stary Rynek. 
Obiekt z początku XX w. oczyszczono z zanieczyszczeń, 
pyłu, humusu, porostów. Wykonano m.in. czyszcze-
nie strumieniowo - ścierne fragmentów betonowych 
z  warstw fałszywej patyny, uzupełniono ubytki w betonie, 
a  szersze szczeliny wypełniono specjalistyczną emulsją. 
Zrekonstruowano tarczę herbową mostu. Wartość wykona-
nych prac to prawie 30 tys. zł.

Most im. Zygmunta 
Sowińskiego

Oświetlenie 
Parku Miejskiego 
im. T. Kościuszki
    W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawier-
cia poprzez budowę oświetlenie ulicznego” zakończono prace związane 
z oświetleniem kolejnego parku - zamontowano 60 latarni. 
Lampy pojawiły się także w przejściu pod torami kolejowymi. 
Koszt inwestycji to ponad 203 tys. zł.
 

Most na Starym Rynku
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Aleja 
Pamięci Weteranów
    5 października oficjalnie nadano alei spacerowej położonej 
w  Parku Miejskim im. T. Kościuszki nazwę „Aleja Pamięci Wetera-
nów”. Z prośbą o nadania tej nazwy zwróciła się do władz miej-
skich Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów, by w ten sposób 
uhonorować Związki Kombatanckie działające na terenie miasta.  
Przy alei ustawiono tablicę pamiątkową podziemnej organizacji 
„Płomień” oraz rzeźby wykonane przez artystów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.

     Prace polegały na oczyszczeniu monumentu i tworzących go rzeźb, a tak-
że na uzupełnieniu ubytków. Pomnik został zabezpieczony przed szkodliwym 
działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. 
Koszt renowacji wyniósł około 60 tys. zł, a środki zostały pozyskane od Rady 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

   Przeprowadzono prace remontowe budynku Urzę-
du Miejskiego. W ramach prac wykonano: wymia-
nę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z montażem kanałów grzewczych, docieple-
nie ścian budynku styropianem, docieplenie stro-
pu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną, 
wymianę części okien oraz wykonanie nowej ele-
wacji z płytek oraz kamienia naturalnego, a także 
wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.400.757,64, 
w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – 401.610,00 zł, a po-
życzka z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 803.527,00 zł.

Termomodernizacja Urzędu Miejskiego

Wyremontowano 
Pomnik Niepodległości
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Inwestycje prowadzone w roku 2013
1. Termomodernizacja budynku administracyjno- mieszkalnego – docie-
plenie ścian, instalacja  c.o i c.w.u., przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 - z dofinan-
sowaniem z WFOŚiGW w Katowicach - 270.500,38 zł.
2. Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego - docie-
plenie ścian, instalacja c.o i c.w.u, przy ul. Westerplatte 19 - z dofinanso-
waniem z WFOŚiGW w Katowicach -  252.595,19 zł.
3. Odtworzenie więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi w zachodniej części budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 22 - 125.043,20 zł.
4. Wymiana stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na sto-
larkę okienną z PCV w mieszkaniach gminnych Administracji Domów 
Mieszkalnych nr 1 i 2 - 55.297,87 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego z przebudową kominów ponad dachem 
na budynku  mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 1 - 36.031,67 zł.
6. Wymiana pokrycia dachowego z przebudową kominów ponad dachem 
na budynku  mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 3 - 36.031,67 zł. 
7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 
- 8.678,31 zł.
8. Wykonanie projektu termomodernizacji budynków przy ul.: 
3 Maja 5 - złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach - 13.161,00 zł,
3 Maja 7 - złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach - 13.161,00 zł,
3 Maja 45 - złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach - 31.734,00 zł.

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej

Inwestycje prowadzone w roku 2013
1. Świadczenie usług o charakterze komunalnym dla mieszkańców:
- zagospodarowanie odpadów, w tym przede wszystkim komunalnych z terenu 
miasta i gminy Zawiercie, z wykorzystaniem własnego zakładu unieszkodliwia-
nia odpadów (ZUO) oraz składowiska odpadów - selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych od mieszkańców gminy Zawiercie oraz większości podmiotów 
gospodarczych,
- utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej - dróg, chodników, obiektów to-
warzyszących, w okresie letnim i zimowym, 
- dbanie o wygląd miasta – utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni miejskiej 
również w parkach i skwerach, dbanie o fontanny miejskie.
Inwestycje o ogólnej wartości blisko 2,3 mln zł.
2. Rozpoczęto realizację strategicznego projektu polegającego na rozbudowie 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jego realizacja pozwoli na 
uzyskanie statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
i przeszło dwukrotne powiększy moce przerobowe zakładu przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych obecnie na rynku.
3. Spółka organizowała lub współorganizowała konkursy, których nadrzędnym
celem był wzrost świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców miasta. 
4. ZGK angażował się i wspierał m.in.:
- zakup aparatury pomiarowej dla Państwowej Straży Pożarnej,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- dziecięce drużyny piłkarskie,
- Polski Czerwony Krzyż,
- wydarzenia kulturalne, m.in. koncert Wiesława Ochmana, koncert Ewangeliza-
cyjny Parafii Rzymskokatolickiej.

Zakład  Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

Inwestycje prowadzone w roku 2013 
1. Rozpoczęto budowę wodociągu Kosowska Niwa Centrum - 307.500,00 zł.
2. Przebudowano sieć biogazową na terenie Oczyszczalni Ścieków – 
583.020,00 zł.
3. Wybudowano wodociągi w ul. Podmiejskiej – 738.000,00 zł, Krzywej – 
24.600,00 zł, Solidnej – 17.097,00 zł.
4. Przeprowadzono modernizację wodociągów w ul. Dożynkowej – 246.000,00 
zł, Tetmajera – 49.200,00 zł, Nowowiejskiej – 34.440,00 zł.
5. Zamontowano pompę głębinową w układzie pompowym przepompowni 
wody pitnej Stary Rynek – 130.380,00 zł.
6. Przeniesiono węzeł rozdzielczo - pomiarowy wraz z wyposażeniem spod 
napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia – 25.288,75 zł.
7. Przeprowadzono modernizację szatni i pomieszczenia socjalnego dla pra-
cowników Oczyszczalni Ścieków -  71.181,61 zł.
8. Wybudowano wiatę na terenie Bazy Zaplecza Technicznego – 92.077,80 zł.
9. Przeprowadzono ogólnoremontowe prace budowlane na obiektach RPWiK 
(garaże przy ul. Stary Rynek, budynek stacji pomp przy ul. Stary Rynek, stacja 
transformatorowa przy ul. Stary Rynek, budynek uzdatniania wody w Skar-
życach i Bzowie, remont studni na ujęciach wody - ul. Stary Rynek, Apteczna, 
Skarżyce, Parkoszowice i Bzów, budynek ujęcia wody w Parkoszowicach oraz 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

budynki na terenie Bazy Zaplecza Technicznego - magazyn, garaże, warsztat 
mechaniczny, dyspozytornia, warsztat samochodowy) – 86.315,96 zł.
10. Przeprowadzono ogólnobudowlane prace remontowe na budynku admi-
nistracyjno-garażowym na terenie Oczyszczalni Ścieków – 40,824,47 zł.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Od 15 lutego uruchomiono Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). W jed-
nym miejscu klienci uzyskują błyskawiczny dostęp do całego zbioru danych 
i informacji związanych z realizacją umowy z RPWiK. Korzystanie z IBOK jest 
całkowicie darmowe, nie są pobieranie żadne dodatkowe opłaty. Nie wiąże się 
to również z żadnymi zmianami dotychczasowych warunków obowiązującej 
umowy. 
W ramach serwisu IBOK klienci mogą:
- przeglądać historię płatności (wgląd w szczegółowe informacje faktur, moż-
liwość ich pobrania, sprawdzenie terminu płatności),
- przeglądać historię odczytów wodomierza,
- podawać stany wodomierza (bez konieczności telefonicznego ich zgłaszania 
czy zostawiania informacji inkasentowi o wskazaniach licznika),
- składać reklamacje, zadawać pytania czy kontaktować się z RPWiK w celu 
załatwienia lub wyjaśnienia innych spraw.

Poprawa warunków 
mieszkaniowych

Dbamy o środowisko

Usługi komunalne 
na wysokim poziomie
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Inwestycje prowadzone w roku 2013
1. Uruchomiono Program dynamicznej informacji pa-
sażerskiej „Kiedy przyjedzie” - program informacyjny 
o ruchu autobusów na wszystkich liniach autobuso-
wych z podanym czasem rzeczywistym i planowanym 
odjazdów z przystanków – 3.690,00 zł.
2. Zakupiono używany autobusu marki MAN A21. 
Jest to pojazd niskopodłogowy, z pełną klimatyzacją, 
platformą dla niepełnosprawnych, reflektorowym ze-
wnętrznym oświetleniem drzwi dla wysiadających.  
Autobus został wyprodukowany pod koniec 2004 r., 
ma przebieg 480 000 km, silnik spełnia normę EURO 3 
– 237,690,00 zł.
3. 12 lipca otwarto punkt informacji pasażerskiej oraz 
zaplecze socjalne dla 56 kierowców ZKM.  Docelowo 
z parkingu korzystać będą mogli także prywatni prze-
woźnicy, a w nowym budynku będzie można także 
kupić bilety oraz zapoznać się z rozkładem jazdy auto-
busów – 55.674,18 zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej

Na terenie miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina 
również wspierała ich działalność poprzez współfinansowanie m.in. remon-
tów, zakup sprzętu i innego specjalistycznego wyposażenia. 
1. Remonty przeprowadzono w: OSP Żerkowice - elewacja budynku – 
28.808,34 zł i pokrycia dachowego – 50.586,87 oraz w OSP Marciszów - budyn-
ku strażnicy – 35.000,00 zł. 
2. Zakupiono materiały budowlane dla OSP Blanowice – 2.000,00 zł. 
3. Zakupiono sprzęt i wyposażeni dla OSP: Karlin – 2.816,40 zł, 
Bzów – 903,28 zł, Marciszów – 482,40 zł, Żerkowice – 1.317,60 zł, Kromołów – 
5.150,00 zł.
4.  Zakupiono opony do samochodów pożarniczych – 20.885,40 zł, części 
do samochodów - 6.436,57 zł oraz wyposażenie do samochodu dla OSP Blano-
wice – 4.831,92 zł.
5. Zakupiono dla OSP Bzów podkaszarkę – 2.900,00 zł, a dla pozostałych jed-
nostek sprzęt specjalistyczny – 5,911,92 zł.
6. Gmina przyznała dotację do zakupu energii elektrycznej po 1.250 zł/jed-
nostkę oraz dla OSP Kromołów - 9.188,35 zł.

Kolejne samochody 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
OSP Marciszów - samochód marki Aro
OSP Blanowice - samochód strażacki marki Jelcz
OSP Żerkowice - samochód bojowy marki Iveco 

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Żerkowice

OSP Marciszów

Nowe wiaty przystankowe

Wygodniej 
dla pasażerów

W trosce 
o bezpieczeństwo
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1. Przeprowadzono prace remontowe w placówkach oświatowych – 983.720,00 zł.
2. Przygotowano projekty budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 – 19.397,00 zł oraz Szkole Podstawowej nr 5 – 24.477,00 zł.
3. Realizowano program pn. „Wyprawka szkolna” – 110.000,00 zł.
4. Realizowano program ph. COMENIUS – 163.504,00 zł.
5. Wybudowano terenowe urządzenia sportowe przy Gimnazjum nr 3 – 539.308,00 zł. 
W ramach tej inwestycji wybudowano: boisko do piłki ręcznej, bieżnię do biegów na dystansie 60 m, skocznię do skoków w dal, stanowisko do pchnięcia kulą 
oraz dwa boiska do piłki siatkowej plażowej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -177.649,00 zł.

  Historia Szkoły wiąże się z powstaniem i działalnością Huty Szkła Gospodar-
czego. W 1913 r., czyli w trzynaście lat po założeniu Towarzystwa Akcyjnego 
Huty Szkła w Zawierciu obok kolonii domków fabrycznych wybudowano 
piętrowy budynek przeznaczony dla dwuklasowej szkoły fabrycznej. Po wy-
buchu I wojny światowej, Niemcy zamienili placówkę oświatową na szpital. 
W latach 20, po likwidacji szpitala, budynkowi przywrócono jego pierwotne 

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 

foto: Michał Jastrząb

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
obchodziła jubileusz 100 - lecia

przeznaczenie. W kwietniu 1940 r. wraz z 90-osobową grupą mieszkańców zo-
stał aresztowany Tadeusz Nowak – długoletni kierownik szkoły. W jej budynku 
funkcjonariusze Shutzpolizei umieścili kilkuset mężczyzn, kobiet i dzieci. Krót-
ko przed zmrokiem uwolniono aresztowanych, a rankiem następnego dnia 
Zawiercie było wolne. 
                                                                                                                               dokończenie na str. 18

Lepsze warunki do nauki
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    17 października otwarto w  placówce Salę 
Doświadczeń Świata. Powstały pomieszcze-
nia służące do prowadzenia terapii Snoezelen. 
Prowadzona terapia polega na stymulowaniu 
wszystkich zmysłów. Metoda wywodzi się 
z Holandii, gdzie w ośrodku dla dzieci niepeł-
nosprawnych, szukając nowych rozwiązań, po 
raz pierwszy zastosowano urządzenia silnie 
pobudzające zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, 
węchu oraz smaku. Atmosfera w sali: półmrok, 
swobodny dostęp do wybranych przez dziec-
ko bodźców, spokojna lub dynamiczna muzy-
ka i zapachy sprawiają, że czas w niej spędzony 
jest pełen niespodzianek, pobudzenia lub wy-
ciszenia i relaksu, a żadna z osób w niej prze-
bywających nie pozostaje obojętna wobec 
napływających bodźców.

Sala Doświadczeń Świata 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 3

Ciąg dalszy ze str.17

Lata powojenne upłynęły pod zna-
kiem odbudowy i organizacji szko-
ły. Wzrosła liczba uczniów. W  roku 
szkolnym 1958/59 w szkole było 
20 oddziałów, a  uczniów 752. Na-
uka odbywała się na dwie zmiany, 
a zajęcia kończyły się o godzinie 
19.00. Wobec narastających trud-
ności lokalowych kierownictwo 
szkoły, rada pedagogiczna i ko-
mitet rodzicielski wystąpiły do 
Rady Miejskiej o rozbudowę szko-
ły. W 1965 r. oddano do użytku 
10 nowych sal lekcyjnych i zain-
stalowano centralne ogrzewanie. 
14 kwietnia 1973 r. odbyła się uro-
czystość nadania szkole imienia Mi-
kołaja Kopernika.
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1. Projekt - „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta 
Zawiercie” 
To kontynuacja Programu Aktywności Lokalnej dla osiedli Szymańskiego i Sta-
ry Rynek. Zadania realizowane w ramach projektu: podpisanie 31 porozumień 
z mieszkańcami osiedli (42), zajęcia kulturalne i rekreacyjno – sportowe, wy-
jazdy integracyjno- turystyczne, rajdy piesze, zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami teatroterapii dla dzieci, aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowot-
na oraz edukacyjna. 
W 2013 r. grupę docelową projektu stanowiły osoby: bezrobotne zagrożone 
wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia będących 
w wieku aktywności zawodowej, długotrwale korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych, młodzież w wieku 15 - 25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klien-
tów Ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia 
lub uzależnienia.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.
Na realizację V edycji projektu (lata 2012- 2013) MOPS otrzymał 1.996.000,91zł.
2. Staże zawodowe i praca   
47 uczestników projektu odbywało staże zawodowe u 24 pracodawców 
z terenu Zawiercia w zawodach: przedstawiciel handlowy, kontroler bile-
tów ZKM, kucharz, robotnik ogólnobudowlany, opiekunka nad dziećmi, 
pokojówka, pracownik fizyczny, gospodarczo – porządkowy, sprzątacz-
ka, sprzedawca magazynier, pracownik administracji, gospodarz domu. 
Trwające 3 miesiące staże miały na celu ułatwienie zdobycia doświadczenia 
zawodowego oraz nabycie przez uczestników projektu umiejętności praktycz-
nych do wykonywania obowiązków w miejscu pracy. 
Środki w wysokości 225.600,00 zł pochodziły z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

   28 września zainaugurował działalność Uniwersytet 
Dziecięcy w Zawierciu. W ramach inicjatywy podjętej 
wspólnie przez zawierciański Urząd Miejski oraz Wyż-
szą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej studiować 
może 150 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które biorą 
udział w cyklu zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin 
nauki. Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury „Centrum”.

Powstał 
Uniwersytet
Dziecięcy

3. Projekt - „Likwidacja barier transportowych”
Program wyrównywania różnic między regionami drugiego realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarządzeniem nr 
1046/13 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 20 marca 2013 r. MOPS otrzymał sa-
mochód marki Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania – 98.
Koszt realizacji projektu – 150.000,00 zł, w tym: PFRON – 57.324,00 zł, Gmina
Zawiercie – 67.069,44 zł
4. Projekt - „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciań-
skich Romów”
Projekt w trakcie realizacji. W 2013 r. przeznaczono kwotę 660.975,20 zł.
Liczba osób, która rozpoczęła udział w projekcie – 40.
Zadania zrealizowane w ramach projektu: treningi kompetencji społecznych, 
porady prawne, edukacja prozdrowotna, aktywizacja zawodowa, zajęcia edu-
kacyjno-poznawcze dla dzieci romskich – kontynuacja zadania, propagowa-
nie wiedzy o Romach.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Rada Pensjonariuszy wspólnie z kadrą DDPS opracowywała miesięczne plany 
pracy. Podopieczni wzięli udział, m.in. w: zajęciach terapeutycznych, kierma-
szu „Niepełnosprawni – sprawnym” dla mieszkańców Zawiercia, turnusie reha-
bilitacyjnym w Zakopanem, Dniach Seniora, współorganizowali Integracyjne 
Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Prowadził głównie działalność prospołeczną, kulturalną, rekreacyjno – spor-
tową. Podopieczni wzięli udział, m.in. w: imprezach okolicznościowych, kon-
kursie recytatorskim w Chrzanowie, XII Integracyjnej Familiady IN-FA 2013, 
turnusie rehabilitacyjnym w Międzyzdrojach.

Projekty socjalne 
dla mieszkańców
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   To największe rondo w mieście – jego średnica wynosi 50 metrów. Rondo jest jednym z etapów inwestycji, w ramach której powstała droga do 
zawierciańskich terenów inwestycyjnych. 

Rozmowy 
o nowej zajezdni 
autobusowej   

     54 nowe miejsca parkingowe powstały na placu przed dworcem PKP – to efekt rozmów, jakie władze 
miasta prowadziły z kolejową spółką. Inwestycję wartą ponad 100 tys. zł zrealizowało PKP S.A Departa-
ment Nieruchomości.

Nowe miejsca
parkingowe

Rondo przy Villa Verde

  Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodaro-
wania terenów przed dworcem PKP, planowana 
jest budowa centrum przystankowego dla komu-
nikacji autobusowej. 
Realizacja tej inwestycji byłaby kolejnym – po rewi-
talizacji Placu im. Jana Pawła II i modernizacji bu-
dynku dworca – etapem rewitalizacji śródmieścia. 
O możliwości nabycia działki pod budowę za-
jezdni autobusowej rozmawiał prezydent miasta 
z Pawłem Kopczyńskim, dyrektorem PKP S.A. od-
dział gospodarowania nieruchomościami w Kato-
wicach.
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Wyremontowane chodniki i drogi

Piłsudskiego - chodnik Sienkiewicza - chodnik

Bilewiczówny – ulica Borowa – ulica Gliniana – ulica

Podmiejska – ulica Reymonta – ulica

Świerkowa – ulica

Zarzecze – ulica Zuchowa – ulica Źródlana – ulica

Winna – ulica

Nowowiejska – ulica

Stefania – ulica

Paderewskiego - chodnik



22 Społeczeństwo

   Gmina wspierała organizacje pozarządowe pro-
wadzące działalność na terenie Zawiercia na rzecz 
lokalnej społeczności. W 2013 r. odbyło się pięć 
konkursów na realizację zadań publicznych Gmi-
ny Zawiercie w ramach: rozwoju sportu, kultury 
i dziedzictwa narodowego, rozwoju turystyki, kra-
joznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edu-
kacji, opieki wychowawczej, aktywizacji społecz-
ności lokalnej oraz ochrony środowiska, ochrony 
zwierząt.
W ramach wspierania działalności organizacji po-
żytku publicznego w budżecie miasta przeznaczo-
no kwotę 466.000,00 zł, w tym na: 
rozwój sportu – 230.000,00 zł,
kulturę i dziedzictwo narodowe – 100.000,00 zł, 
rozwój turystyki, krajoznawstwa, wypoczynek 
dzieci i młodzieży – 76.000,00 zł, edukację, opiekę 
wychowawczą, aktywizację społeczności lokalnej 
– 30.000,00  zł  (po zmianie w budżecie miasta - 
36.000,00 zł), 
ochronę środowiska, ochronę zwierząt – 30.000,00 zł 
(po zmianie w budżecie miasta - 24.000,00 zł).
W ramach tzw. małych grantów (tryb pozakonkur-
sowy) prezydent miasta Zawiercia przyznał 18 do-
tacji dla 16 organizacji pozarządowych na łączną 
kwotę 62.777,00 zł.

1. Przyznane dotacje na realizację zadań publicz-
nych Gminy Zawiercie w zakresie rozwoju sportu.
Jurajska Szkółka Piłkarska „Warta” Zawiercie 
l Prowadzenie szkolenia, rozgrywek ligowych 
oraz organizacja imprez sportowych w piłce noż-
nej – 8.000,00 zł.
Klub Sportowy „Orient” 
l Rozpowszechnianie i popularyzacja taekwon-
do i kick boxingu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Zawiercie – 2.000,00 zł.
KS Viret CMC Zawiercie
l Szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach 
oraz rozgrywkach I ligi piłki ręcznej i drużyny KS Vi-
ret CMC Zawiercie (ok. 20 zawodników). Szkolenie 
oraz udział w turniejach, zawodach oraz rozgryw-
kach piłki ręcznej młodzieżowych drużyn KS Viret 
CMC Zawiercie (ok. 160) – 80.000,00 zł.
l Szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach 
oraz rozgrywkach I/II ligi tenisa stołowego I druży-
ny KS Viret CMC Zawiercie – 30.000,00 zł.
l Udział w zgrupowaniu szkoleniowym repre-
zentacji piłkarzy ręcznych KS Viret CMC Zawiercie 
– 7.000,00 zł.
l Zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji tenisi-
stów stołowych KS Viret CMC Zawiercie – 7.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromołów
l Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 
15.000,00 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 
l Szkolenie, rozgrywki, obozy sportowe i zgrupo-
wania młodzieży -20.000,00 zł.

Stowarzyszenie SOPEL
l Międzyprzedszkolne plenery artystyczno – 
przyrodnicze ze „Słoneczkiem”. Garnki gliniane ju-
rajską przyrodą malowane – 1.000,00 zł.
Zawierciański Klub Karate
l Obóz turystyczno – sportowy Łeba 2013 – 
4.500,00 zł.
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
l Organizacja imprez krajoznawczo – turystycz-
nych „W góry, w góry emerycie” - 2.000,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego
l Organizacja obozu harcerskiego i kolonii zu-
chowej pn. Kolory życia. Odkrywcy Czarnego Lądu 
– 20.000,00 zł.

4. Przyznane dotacje na realizację zadań publicz-
nych Gminy Zawiercie w  zakresie edukacji, opieki 
wychowawczej, aktywizacji społeczności lokalnej.
Jurajska Szkółka Piłkarska „Warta” Zawiercie
l Edukacja sportowa – warsztaty sportowe dla 
dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.
Fundacja Pomocy Ubogim św. Rita z Cascia
l Punkt świetlicowy „Wyspa Bergamuta” - 
6.000,00 zł.
Parafia Katolicka Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa
l Prelekcja na temat używek i warsztat fotogra-
ficzny podczas rajdu turystyczno – wypoczynko-
wego - 1.340,00 zł.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
l Integracja osób niepełnosprawnych i chorych 
z osobami zdrowymi – 3.200,00 zł.
l Pomoc w integracji ze środowiskiem osób ma-
jących trudności w przystosowaniu się do życia – 
4.000,00 zł.
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 
Pszczelarzy w Zawierciu
l Szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej 
poprzez organizowanie działalności edukacyjnej 
i szkoleniowej dla mieszkańców Gminy Zawiercie 
– 2.200,00 zł.

5. Przyznane dotacje na realizację zadań publicz-
nych Gminy Zawiercie w zakresie ochrony środo-
wiska, ochrony zwierząt
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 
Pszczelarzy w Zawierciu
l Ochrona populacji pszczoły miodnej na terenie 
Gminy Zawiercie w dobie masowego zamierania 
pszczół – 6.500,00 zł.

6. Dotacje przyznane w ramach tzw. małych grantów
Akademicki Związek Sportowy 
przy WSAiZ Zawiercie 
l Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek 
sekcji tenisa stołowego z KU AZS WSAiZ Zawiercie 
w celu podniesienia swoich umiejętności i należy-
tego przygotowania się do rozgrywek organizo-
wanych przez Polski i Śląski Związek Tenisa Stoło-
wego – 3.000,00 zł.
Fundacja Pomocy Ubogim św. Rita z Cascia
l „PC – siedmiomilowe buty” - 3.000,00 zł.
l „Odkryj świętego Mikołaja” - 2.000,00 zł.
Gliwicki Klub Filmowy „Wrota”
l Drzwi do normalności – warsztaty filmote-
rapii planowej dla osób niepełnosprawnych – 
5.000,00 zł.

Stowarzyszenie Klub Siatkarski 
„Warta” Zawiercie
l Wypełnianie zadań statutowych stowarzysze-
nia polegających m.in. na upowszechnianiu, po-
pularyzacji i rozwoju kultury fizycznej przez prze-
prowadzanie rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn 
w ramach II ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
i III ligi Śląskiego Związku Piłki Siatkowej – 5.000,00 zł.
l Wypełnianie zadań statutowych stowarzy-
szenia polegających m.in. na upowszechnianiu, 
popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej poprzez 
zorganizowanie obozu szkoleniowego dla zawod-
ników naszych drużyn II ligi Polskiego i III  ligi Ślą-
skiego Związku Piłki Siatkowej – 10.000,00 zł.

2. Przyznane dotacje na realizację zadań publicz-
nych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i dzie-
dzictwa narodowego.
Centrum Inicjatyw Lokalnych
l Kwartalnik „Zawiercianin” jako promotor aktyw-
ności społecznej miasta Zawiercie - 3.000,00
l Film „Żydzi – historia prawdziwa” - 2.000,00 zł.
l Kalendarz „Dawne Zawiercie 2014” - 2.000,00 zł.
Fundacja „Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej
l XIV Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepeł-
nosprawnych ISAN 2013 pt. Witajcie w naszej baj-
ce – 20.000,00 zł.
Fundacja Pomocy dla Szpitala „Auxilium” 
im. dr. H. Wnuka
l XXI Koncert Wiesław Ochman i Jego Goście – 
24.000,00 zł.
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Zawiercia”
l Koncert Metal va Core II – 3.000,00 zł.
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej
l Warsztaty artystyczne Hala Boracza 2013 – 
9.000,00 zł.
Towarzystwo Sympatyków Kromołowa
l Wydawanie czasopisma pt. „Kromołów wczoraj 
i teraz” - 3.000,00 zł.
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
l Udział chóru i teatru ZUTW w VI Juwenaliach 
UTW w Warszawie oraz w Dniach Seniora w Kiej-
danach na Litwie – 9.000,00 zł.

3. Przyznane dotacje na realizację zadań publicz-
nych Gminy Zawiercie w zakresie rozwoju turystyki, 
krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży.
Parafia Katolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
l Rajd turystyczno – wypoczynkowy – 3.500,00 zł.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
l Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków 
turystycznych – 3.000,00 zł.
l Organizacja rajdów: Przebiśniegom na spo-
tkanie, Dzieciaki na szlaku, Jesień Jurajska – 
3.000,00 zł.
Stowarzyszenie Amazonek i Osób 
z Problemami Onkologicznymi
l Do zdrowia przez ruch i wypoczynek – 
10.000,00 zł.

Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi
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Jurajska Organizacja Turystyczna
l Kryształowe jarmarki – święto szlaku zabytków 
techniki – 2.791,00 zł.
Jurassic Photo Team
l Organizacja wydarzeń kulturalnych w mieście. 
Wspieranie debiutów oraz działań promujących 
postawy patriotyczne. Promocja kultury Zawiercia 
w kraju i za granicą, promowanie dialogu między-
kulturowego. Koncert muzyki rockowej Pro Musi-
ca – 4.000,00 zł.
Koło Łowieckie „Ostaniec” Zawiercie
l Jubileusz 65 – lecie Koła Łowieckiego „Osta-
niec” Zawiercie – 2.500,00 zł.
KS Viret CMC Zawiercie
l Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Ręcz-
nej drużyn młodzieżowych KS Viret CMC Zawiercie 
Sosnowiec CUP 2013 – 7.000,00 zł.

Jubileusz Koła 
Łowieckiego „Ostaniec” 

10 - lecie 
świętowały Amazonki
      Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi 
obchodziło jubileusz 10 – lecia. Z tej okazji zorganizowano uroczystą 
akademię, podczas której wręczono bursztynowe łuki oraz pamiątkowe 
statuetki dla najbardziej zasłużonych Amazonek i osób, które wspierają 
stowarzyszenie. Amazonki udzielają pomocy psychologicznej, prowa-
dzą prelekcje, pokazy bielizny specjalistycznej, organizują wyjazdy inte-
gracyjne oraz spotkania okolicznościowe.

    Organizacja otrzymała Cer-
tyfikat Brązowy „Profesjonalny 
UTW”. Jest to zaświadczenie 
o  spełnianiu standardów opisa-
nych w publikacji pt. „Standardy 
działania Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Polsce o otrzy-
maniu certyfikatu Profesjonal-
ny UTW – Certyfikat Brązowy”. 
Certyfikat został przyznany na 
okres 3 lat po przeprowadzeniu 
postępowania certyfikacyjnego 
w ramach projektu „Profesjonal-
ne Uniwersytety III Wieku w Pol-
sce” współfinansowanego przez 
UE w ramach EFS realizowanego 
przez Ogólnopolską Federację 
Stowarzyszeń Uniwersytetów 
III Wieku w Nowym Sączu oraz 
Fundację Rozwoju Ziem Gór-
skich w Starym Sączu.

     KŁ „Ostaniec” świętowało 65- lecie swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej w Bazylice pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Podczas uroczystości zasłużeni 
członkowie Koła zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, wręczo-
no kordelasy i przekazano sztandar, który odznaczono Złotym Medalem Zasługi Łowiec-
kiej. Odbył się - po raz pierwszy w Okręgu Śląskim -  ceremoniał pasowania na Rycerzy 
św. Huberta. Uroczystość uświetnili sygnaliści.

Wyróżnienie 
dla Zawierciańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

Ludowy Klub Sportowy 
„Źródło” Kromołów
l Wspomaganie i realizowanie inicjatyw, postaw 
i działań zmierzających do rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego w środowisku lokalnym – 
4.000,00 zł.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
l Wigilia – 1.760,00 zł.
Stowarzyszenie Amazonek 
i Osób z Problemami Onkologicznymi
l Jubileusz 10 – lecia Amazonek w Zawierciu – 
2.000,00 zł.
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym oraz ich rodzicom 
„Z dobrego serca”
l Integracja uczniów niepełnosprawnych ze spo-
łecznością lokalną. Piknik integracyjny – 3.000,00 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Zawiercia”
l XXII Zaduszki Jazzowe – 4.000,00 zł.
l Operacja Snowball – 2.500,00 zł.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciań-
skiej
l Śladami społeczności żydowskiej w powiecie 
zawierciańskim – 3.450,00 zł.
Zawierciański Klub Karate
l Popularyzacja karate kyokushin w Gminie Za-
wiercie – 2.176,00 zł.
Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe 7 Trefl
l Zgłoszenie drużyn i zakup licencji dla zawod-
ników drużyn w brydżu sportowym – 5.000,00 zł.
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
l Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW 
w  Łazach oraz Międzypokoleniowych Zawodach 
Sportowych – 5.600,00 zł.
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73 rocznica 
organizacji 
Płomień

    18 września obchodziliśmy 73. rocznicę 
masowych aresztowań członków organizacji 
działającej w latach II wojny światowej na te-
renie Zawiercia. 
Uroczystości odbyły się pod tablicą upamięt-
niającą bohaterów zrzeszonych w organizacji 
„Płomień” – przeniesionej z budynku dawnej 
drukarni na Aleję Pamięci Weteranów.

70 rocznica 
likwidacji getta
   Na Placu Jarosława Dąbrowskiego odbyły się 
29 sierpnia uroczystości upamiętniające 70. rocznicę 
likwidacji getta w Zawierciu. Po uroczystości zgroma-
dzeni goście przeszli w Marszu Pamięci na dworzec 
PKP, gdzie na budynku  - od strony I peronu – odsło-
nięto tablicę upamiętniającą żydowskie ofiary Holo-
caustu oraz rozsypano kwiaty na tory, by uczcić pa-
mięć tych, których niemieccy naziści wywieźli w  by-
dlęcych wagonach do fabryk śmierci.

1. Zrealizowano projekt - Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży pn. „Sztuczki ze sztuką w Mieście Róż”. Całkowity koszt zadania 27.979,17 zł, w tym dofinanso-
wanie z Narodowego Centrum Kultury – 22.205,00 zł. 
2. Prowadzono edukację filmowo-medialną pn. Kino-Szkoła dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. 
3. Zrealizowano tzw. ścieżkę edukacyjną pn.: Tańce regionalne.
4. Odbył się XVIII Przegląd Polskiego Filmu Fabularnego.
5. Organizowano imprezy cykliczne: Małą Akademię Jazzu i Muzyki Świata, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkurs rękodzieła Artystycznego „Im-
presje Wielkanocne”, Jarmark Mikołajkowy, Dożynki Miejskie, konkursy recytatorskie, imprezy plenerowe, koncerty. 
6. Prowadzono działalność kulturalno-oświatową w ramach akcji „Zima w mieście” – Ferie 2013 oraz „Lato w mieście” – Wakacje 2013.
7. Na deskach MOK wystąpił kabaret Ani Mru Mru i Paranienormalni oraz odbył się spektakl teatralny pt. „Długi łykend”.

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza

Szeroka edukacja kulturalna
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    Bogdan Dworak wydał kolejną, ósmą książkę. 
W swojej twórczości ma trzy tomiki poezji („Obliczone 
z metafor”, „Obrzęk”, „Liryczne duperelki”) oraz prozę 
(„Korzenie czy ksenofobia”, Fora ze dwora(k)”, „Doku-
menty i ludzie”, Miodne wzgórza”). 
Książka „Mieszkam za darmo w każdym z was” to tym 
razem wybór szkiców literackich z lat 2010 – 2012.

Traktat  szermierczy
     Zbigniew Sawicki - ze stowarzyszenia Klubu Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki 
Walki tym Orężem Signum Polonicum - wydał drugą część „Traktatu szermierczego o sztuce wal-
ki polską szablą husarską”. 
Książka jest kontynuacją poprzedniej, pierwszej części Traktatu i nosi tytuł „W obronie Ewangelii”.

1. Realizowano projekt Polska Cyfrowa Równych Szans opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji mający na celu wprowadzenie w cyfrowy świat 
osób 50+. Zajęcia z seniorami prowadzili tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej - bibliotekarze Anna Gawrońska i Małgorzata Głąb. W zajęciach wzięło udział ponad 200 osób. 
2. Odbywały się zajęcia z języka angielskiego dla dzieci „FUN English”. Z nauki skorzystały dzieci w wieku 8 - 12 lat. Był to bezpłatny komputerowy kurs, który 
łączył zabawę i naukę z użyciem komputera. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. 
3. Odbywały się zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych na platformie „Angielski 123” w trzech placówkach bibliotecznych (Czytelnia, Filia nr 4, Filia nr 9).       
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. 
4. Odbywały się zajęcia z języka niemieckiego dla dorosłych na platformie Niemiecki 123, która  jest dostępna dla czytelników w Filii nr 4.
5. Odbyły się spotkania autorskie dla dorosłych (Katarzyna Enerlich, Andrzej Wójcik i Barbara Rybałtowska) oraz dla dzieci (Elżbieta Bednarczyk, Zofia Beszczyń-
ska, Wiesław Drabik, Agnieszka Frączek).
6. Zorganizowano „Noc w Bibliotece z Gwiezdnymi Wojnami” dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz warsztaty fotografii cyfrowej.
7. Organizowano konkursy: plastyczny dla dzieci „Zawiercie Moje Miasto”, na pocztówkę z wakacji organizowany i fotograficzny „Wakacyjna książka z sowią za-
kładką w różnych zakątkach świata”.
8. Odbyło się przedstawienie teatralne pn. „Magiczna księga” w wykonaniu aktorów z Teatru Maska z Krakowa. 
9. Zorganizowano imprezę z okazji Roku Juliana Tuwima pn. „Tuwimowo”.
10. Przygotowano kiermasze książki używanej podczas miejskich imprez plenerowych.
11. Odbył się rajd rowerowy mający na celu propagowanie biblioteki, czytelnictwa oraz zdrowego spędzania wolnego czasu pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”
12. Placówka wzięła udział w Prezentacjach Bibliotecznych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, mających na celu przedstawienie działalności biblioteki w lokal-
nym środowisku.

Mieszkam 
za darmo 
w każdym 
z Was

   Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej, fron-
towej ściany budynku. W ramach prac wykonano: renowację balkonu, od-
grzybianie powierzchni z cegły - usunięcie zabrudzeń o powierzchni, impre-
gnację elewacji ceglanej, malowanie ścian farbami elewacyjnymi oraz odma-
lowanie elementów drewnianych.  Wartość prac to ok. 83 tys. zł, z czego poło-
wę tej kwoty miasto pozyskało od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Realizowano również inwestycję pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej wo-
kół Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu” – dotacja celowa 
w wysokości 60.000 zł

Remont budynku  biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Wzbogacano nie tylko księgozbiór

Odnawiamy 
Pałacyk Szymańskiego
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Ośrodek Sportu i Rekreacji

Inwestycje prowadzone w roku 2013
1. Przeprowadzono remont schodów wejściowych 
i wyjściowych w budynku przy ul. Moniuszki 10 – 
23.938,36 zł.
2. Przeprowadzono remont ściany zewnętrznej ho-
telu OSIR przy ul. Moniuszki 10 – 5.644,51 zł.
3. Pomalowano ściany hali sportowej przy ul. Mo-
niuszki 10 – 11.808,00 zł. 
4. Zdemontowano zniszczone schody betonowe 
na stadionie OSIR.
5. Wykonano modernizację kanału grzewczego 
w hali sportowej OSIR przy ul.  Blanowskiej 40 – 
22.258,44 zł.
6. Wymieniono folię okienną na hali przy ul. Bla-
nowskiej 40 – 10.500,00 zł. 
7. Naprawiono tynki zewnętrzne na budynku krytej 
pływalni – 5.098,79 zł. 
8. Naprawiono sterowanie oświetlenia nocnego, 

   Przeprowadzono modernizację trybuny stadionu w Kromołowie. Dzięki 
środkom Urzędu Miejskiego, a także staraniom loklanych działaczy sporto-
wych na stadionie KS „Źródła” Kromołów zainstalowano 264 krzesełka (3 sek-
tory po 88 miejsc), które pozyskano z przebudowywanego Stadionu Śląskie-
go. Większość prac montażowych klub przeprowadził we własnym zakresie. 

Modernizacja 
trybuny stadionu 
w Kromołowie

wewnętrznego i zewnętrznego na krytej pływalni 
- 1.124,00 zł.
Imprezy międzynarodowe:
1. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Trialu Ro-
werowym Polski w Trialu Rowerowym. 
2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Oldbojów 
w piłce nożnej. 
3. XXVII Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzy-
skiego Tańca Towarzyskiego. 
4. Międzypaństwowy mecz piłki siatkowej kobiet 
do lat 19. 
5. Mecz międzypaństwowy w boksie Husars Poland 
- Dolce Gabana Włochy. 
6. Zgrupowanie oraz mecze kontrolne reprezenta-
cji Brazylii z reprezentacją Polski Kadetek.
Imprezy ogólnopolskie:
1. XXX Mistrzostwa Polski Hutników w Halowej Pił-
ce Nożnej. 
2. Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie. 
3. Mistrzostwa Polski w układaniu kostki Rubika. 
4. Outdoorowe Mistrzostwa Polski 2013 w „Ultima-
te Frisbee” – kwalifikacje region południe.
5. Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Tenisie sto-
łowym Seniorek i Seniorów. 
6. Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej orlików 
„Warta Cup” .
7. Zgrupowanie reprezentacja Polski kobiet U-17 

w piłce nożnej. 
8. Indywidualne Mistrzostwa Śląska Seniorek i Se-
niorów w tenisie stołowym.
Pozostałe imprezy:
1. Grand Prix Zawiercia w pływaniu i siatkówce pla-
żowej.
2. Halowe Mistrzostwa Zawiercia w tenisie ziem-
nym (kat. open).
3. Mistrzostwa Zawiercia w Ju-jitsu dzieci.
4. Mistrzostwa Samorządowców w halowej piłce 
nożnej.

Olimpia Grela - Mistrzyni Świata w taekwondo. Na 
co dzień trenuje w Klubie Sportowym Orient 

W zdrowym
ciele
zdrowy duch
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Wydawca:
Urząd Miejski 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
tel. 32 672 16 61-3  fax 32 672 17 42
email: urzad@zawiercie.eu  www.zawiercie.eu

Teksty i foto:
Biuro ds. Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Piastowska 1
tel. 32 672 43 31  email: biuro@zawiercie.eu  

Opracowanie graficzne i skład: A. Kopka tel. 787 988 328 
Druk: Drukarnia HELDRUK, www.heldruk.pl
82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b, 
tel. 00 48 55 272 74 01, fax 00 48 55 272 74 02

Wybrane wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne w 2013 roku

I ligowe zmagania szczypiornistów 
KS Viret CMC Zawiercie

Jarmark Kromołowski Jarmark Mikołajkowy

Międzypaństwowy mecz Brazylia - Polska Moto Serce

Patman Crew - w półfinale programu 
Mam Talent

Pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu
Krystiana Herby

Siatkarze Aluron Warta Zawiercie zagrali
w II i III lidze

Tenisiści stołowi KS Viretu CMC Zawiercie 
w I lidze

I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Juniorów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jodo

Waldemar Fornalik odwiedził zawierciański 
OSiR

WOŚP 2013 - koncert zespołu Weekend Zawierciańska Scena Młodych

Mistrzostwa Polski w Układaniu Kostki Rubika




