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W obradach uczestniczył Michał Sroka, 
Wiceprezes Krajowego Zasobu Nierucho-
mości, który odpowiadał na wszystkie py-
tania radnych. Udziałowcem nowej spółki 
będzie bowiem także KZN. Wybudowane 
mieszkania zostaną przeznaczone do wy-
najmu z ustalonym i przystępnym czynszem 
niższym niż rynkowy.

W programie Mieszkanie dla Rozwoju, 
gminy zwolnione są z jakichkolwiek obcią-

żeń finansowych. KZN dysponuje gruntem 
państwowym, który wnosi do spółki.

Podsumowując, samorządy połączą siły, 
by powstały tanie i nowoczesne mieszka-
nia. Spółkę (Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa), która zajmie się budową bloków, 
utworzą - oprócz Zawiercia - m.in. gminy: 
Końskie, Staszów, Sędziszów i Klucze.

O mieszkaniach, które mają powstać w 
Zawierciu, informowaliśmy już wcześniej. 

Łącznie w naszym mieście powstanie ich 145 
(na gruncie KZN).

- Ceny wynajmu mieszkań są obecnie 
bardzo wysokie, dlatego z myślą o naszych 
mieszkańcach szukaliśmy różnych rozwią-
zań – mówił Prezydent Miasta Łukasz Ko-
narski.

Podkreślał, że formuła SIM-u jest prosta, 
tania i szybka w wykonaniu, ale o mieszka-
niach komunalnych także nie zapominamy.

KOLEJNY KROK 
W KIERUNKU BUDOWY 

NOWYCH MIESZKAŃ
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, Radni wyrazili zgodę na utworzenie specjalnej spółki. Tym samym znaleźliśmy się w gru-
pie miast uczestniczących w nowym programie budownictwa mieszkaniowego. To pakiet nowoczesnych rozwiązań, które będą 
bardzo korzystne dla zawiercian.



Całkowitą metamorfozę przeszedł 
m.in. trakt porodowy. Dwie osobne sale 
porodowe, w tym sala porodów rodzin-
nych zapewniają intymną atmosferę, 
a nowy sprzęt zakupiony przez szpital 
znacznie rozszerzył wachlarz możliwo-
ści przy wyborze formy porodu. Do dys-
pozycji pacjentek jest m.in. nowoczesne 
łóżko porodowe, które umożliwia przyj-
mowanie pozycji wertykalnych.

Nowością będą systemy monito-
rowania - zarówno pacjentek na sali 
porodowej, jak i noworodków oraz 
scentralizowany system monitorowa-
nia i nadzoru okołoporodowego, dzięki 
któremu zmniejszy się ryzyko niedotle-
nienia okołoporodowego noworodków.

Spełniająca najwyższe normy bez-
pieczeństwa sala cięć cesarskich ze sta-
nowiskiem do resuscytacji noworodka 
pozwala na natychmiastowe zakończe-
nie porodu w przypadku wystąpienia 
komplikacji.

Mimo pandemii, w szpitalu będą 
możliwe porody rodzinne. Każdej ro-
dzącej może towarzyszyć wybrana, bli-
ska osoba. Musi być zdrowa - bez obja-
wów przeziębienia i poddać się testowi 
w kierunku koronawirusa, który zosta-
nie wykonany na koszt szpitala.

Oficjalnego otwarcia wyremonto-
wanych oddziałów dokonali Posłowie 
na Sejm RP Danuta Nowicka i Walde-

mar Andzel oraz Starosta Zawierciański 
Gabriel Dors.

Zawierciański szpital poinformo-
wał, że powiększyła się kadra obu od-
działów. Do zespołu dołączyli lekarze z 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Katowicach i szpitala w Myszkowie 
oraz doświadczone położne z Górno-
śląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zawierciańska placówka zawarła także 
porozumienia z Kliniką Ginekologii i 
Położnictwa UCK oraz Neonatologii, Pa-
tologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
GCZD.

- To znacznie podniesie nie tylko 
komfort, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo pacjentek - mówi Piotr Zacha-
riasiewicz, dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Zawierciu. - Dzięki współpracy 
z klinikami, w przypadku powikłanej 
ciąży, kobiety i ich nowo narodzone 
dzieci wymagające wysoko specjali-
stycznej opieki będą miały zapewnioną 
natychmiastową pomoc w szpitalach 
o najwyższym stopniu referencyjności 
– dodaje Dyrektor. Pogratulowała mu 
m.in. Zastępca Prezydenta Zawiercia 
Małgorzata Benc, a w skromnej uro-
czystości (ze względu na sytuację sani-
tarno-epidemiologiczną) wzięli udział 
również m.in. Skarbnik Miasta Marcin 
Gawłowicz oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Beata Chawuła.
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Oddział Poligrafi a, 
Drukarnia Sosnowiec

Komfortowe warunki dla przyszłych mam. 
Oddziały już po remoncie

Świetna wiadomość dla przyszłych mam. Zakończył się bowiem 
gruntowny remont oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i No-
worodków z Pododdziałem Patologii Noworodka w Szpitalu Powia-
towym w Zawierciu. Oddziały wznowiły działalność na początku 
marca. Pacjentki mogą liczyć na wysoką jakość usług i komfortowe 
warunki.

ZFK będzie miejscem, gdzie każda kobieta znaj-
dzie coś dla siebie. Rodzina, dom, rozwój osobisty i 
rozwój zawodowy, rozrywka, aktywność społeczna - to 
tylko niektóre tematy, które będą poruszane w ramach 
Forum. W ciekawy sposób, bowiem planowane są spo-
tkania z ekspertami, szkolenia, warsztaty oraz wspólne 
akcje.

Chcemy pracować dla kobiet i zwrócić szczególną 
uwagę na panie, które mają trudną sytuację - samotne 
matki i ofiary przemocy. Jednocześnie będziemy po-
kazywać i promować siłę kobiet, ich przedsiębiorczość 
oraz zaradność. Dołącz do Forum już dzisiaj, podziel się 
z nami swoimi pomysłami, miej wpływ na życie kobiet 
w naszym mieście. Zgłoszenia udziału są dostępne na 
stronie internetowej www.zawiercie.eu, ale także w Ga-
lerii Stara Łaźnia w Zawierciu, w Miejskim Ośrodku Kul-
tury oraz w Pałacyku Szymańskiego (biblioteka). Pro-
simy przesyłać je na adres: forumkobiet@zawiercie.eu 
lub zostawić w jednym z wymienionych wyżej miejsc. 
Koordynatorem ZFK będzie Anna Konarska.

Ważne: ze względu na sytuację sanitarno-epide-
miologiczną, przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłu-
żone do końca kwietnia.

Stwórz razem z nami 
Zawierciańskie Forum Kobiet

Nie mamy wątpliwości, że w Zawierciu mieszkają fantastyczne kobiety. Chcemy, by mogły rozwijać się w wielu 
obszarach i dlatego tworzymy dla nich zupełnie nowe możliwości. Zachęcamy do zgłaszania udziału w Zawier-
ciańskim Forum Kobiet.

ZGŁOSZENIE DO ZAWIERCIAŃSKIEGO FORUM KOBIET 

 

 

Ja, niżej podpisana ………………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę na 
członkostwo i aktywny udział w Zawierciańskim Forum Kobiet. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w sprawach 
związanych z administracją i promocją Zawierciańskiego Forum Kobiet. 

 

 

Dane kontaktowe 

Email: 

Telefon: 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

/podpis/ 



To krok w kierunku uporządkowania 
przestrzeni publicznej. W grudniu 2020 
r. projekt uchwały został przekazany do 
zaopiniowania przez organy wskazane 
w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, Państwowa Straż 
Pożarna oraz Wojewódzki Konserwator 
Zabytków).

Po uzyskaniu pozytywnych opinii, 
następnym etapem procedury jest wy-
łożenie do publicznego wglądu projek-
tu uchwały krajobrazowej. Wyłożenie 
odbywać się będzie od 10 marca 2021 r. 
do 9 kwietnia 2021 r. W związku z zaist-
niałą sytuacją epidemiczną związaną z 
COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, 
ustalono formy zapoznania z projektem 
uchwały:

- Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Le-
śna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 
8.00 do 15.00. Osoby, które chcą zapo-
znać się z ustaleniami projektu uchwały, 
proszone są o umówienie wizyty tele-
fonicznie pod nr tel. 32 67 225 34, 32 494 
12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem mail: 
architektura@zawiercie.eu;

- Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakład-
ka: Prawo lokalne / Uchwała krajobrazo-
wa / Wyłożenie;

- Kontakt telefoniczny z pracownika-
mi Wydziału Zagospodarowania Prze-

strzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 
12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo 
odpowiedzą na Państwa pytania;

- Kontakt elektroniczny z pracow-
nikami poprzez mail: architektura@za-
wiercie.eu (udzielenie mailem odpowie-
dzi na pytania).

Do wyżej wymienionego projektu 
uchwały zainteresowani mogą składać 
uwagi do Prezydenta Miasta Zawiercie 
na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. 
Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w nieprzekra-

czalnym terminie do 26 kwietnia 2021 r. 
w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej na adres: architektura@
zawiercie.eu, a także ustnie do protoko-
łu, z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania/siedzi-
by.

Trwają również konsultacje spo-
łeczne. Szczegółowe informacje na 
www.zawiercie.eu.

- W ramach projektu ZKM Zawier-
cie otrzyma 85 proc. dofinansowania na 
zakup trzech autobusów elektrycznych 
- dwóch o długości 12 metrów i jednego 
o długości 9 metrów. Do tego powstanie 
infrastruktura niezbędna do ładowania 
pojazdów. Wartość całego projektu to 
prawie 12 milionów złotych - przekazał 
Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

W Sali Kolumnowej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa zostały 
podpisane umowy z udziałem ministra 

środowiska i klimatu Michała Kurtyki, 
pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza 
Zyski; wicemarszałka Wojciecha Kałuży, 
prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Micha-
ła Chorowskiego. W konferencji udział 
wziął również (online) marszałek woje-
wództwa Jakub Chełstowski.

Umowę podpisał Prezes ZKM Marek 
Ciepaj, a naszemu projektowi mocno ki-
bicowała Maria Materla, Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego.

Projekt obejmuje zaprojektowanie, 
dostawę i montaż 1068 instalacji solar-
nych, 2034 mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych, 692 instalacji powietrznych pomp 
ciepła oraz 162 instalacji z kotłem ciepła 
na biomasę - pellet w 6 gminach woje-
wództwa śląskiego (Irządze, Łazy, Porę-
ba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie).

Prezydent Zawiercia Łukasz Konar-
ski podkreślał, że realizacja projektu nie 
jest łatwa, ale współpraca gmin przynio-
sła efekt - przejście do kolejnego etapu 
przedsięwzięcia. W spotkaniu uczest-
niczyli także m.in. Zastępcy Prezydenta 
Zawiercia Małgorzata Benc i Justyna Mi-
szczyk oraz Skarbnik Marcin Gawłowicz 
(Gmina Zawiercie), Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński i jego Zastępca Mi-
chał Zastrzeżyński, Burmistrz Łaz Maciej 
Kaczyński, Burmistrz Poręby Ryszard 
Spyra, Burmistrz Szczekocin Jacek Lipa 
oraz Wójt Irządz Jan Molenda, a także 
Skarbnicy Gmin oraz Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Maria Materla.

Wybrani wykonawcy to: SOLARTIME 
(instalacje solarne), Hymon (instalacje 
fotowoltaiczne) oraz Ergo Ekologia (in-

stalacje z kotłem ciepła na biomasę). 
Jeśli chodzi o powietrzne pompy ciepła, 
to wykonawca nie został jeszcze wybrany.

Projektem objęte są 984 gospodar-
stwa domowe w gminie Zawiercie. Re-
alizacja rozpoczęła się już w marcu. Na 
początku są wykonywane projekty insta-
lacji, a o wszystkich pracach wykonawcy 
informują mieszkańców indywidualnie.

Na terenie naszego miasta przedsię-
wzięcie realizuje Agencja Rozwoju Za-
wiercia. Wartość tego projektu to ponad 
70 milionów złotych. Przedsięwzięcie 
jest współfinansowane ze środków po-
chodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultujemy uchwałę krajobrazową
W naszym mieście przystąpiono do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. Podstawą była uchwała nr XXII/221/20 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z 29 stycznia 2020 roku.

Umowy ws. OZE podpisane
Podpisano umowy z wykonawcami w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w 
podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Tym samym przecho-
dzimy do etapu realizacji.

Nowe autobusy dla Zawiercia
Wkrótce w naszym mieście pojawią się nowe autobusy elektryczne. 
Zakup, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, dofinansuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Projekt uzyska wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego.

Remonty wiat 
przystankowych

Robimy wszystko, aby 
poprawić komfort osób 
czekających na auto-
bus. Dobre warunki 
atmosferyczne spra-
wiły, że postanowili-
śmy ruszyć z sezonem 
remontowym, a efekt 
widać m.in. przy ulicy 
Paderewskiego.

W Filii nr 4 pojawiły się nowe rega-
ły, tynki i posadzki. Na ścianach w Filii 
nr 2 dla Dzieci i Młodzieży pojawiły się 
bajkowe postacie. Wymieniona została 
również podłoga. Swoje oblicze zmienił 
hol. W całym budynku zmodernizowano 
instalację internetową.

Przypomnijmy, że niedawno zakoń-

czyła się też termomodernizacja bu-
dynku filii MiPBP przy ul. Powstańców 
Śląskich. Cały obiekt został docieplony, 
wymieniono w nim aż 46 okien oraz 
drzwi zewnętrzne.

Remont kosztował około 450 tys. zł, 
a 85 procent tej kwoty Miasto Zawiercie 
otrzymało w ramach tzw. ZIT-ów.

Filie biblioteki po remoncie
Miasto przeznaczyło 140 tysięcy złotych na remont filii bibliotecz-
nych przy ul. Powstańców Śląskich 6. Wnętrza po metamorfozie ro-
bią ogromne wrażenie.



Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 
„CZYSTA GMINA ZAWIERCIE 

ŁAPIE DESZCZÓWKĘ”

Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie Zarządzenia nr 
1051/2021 z dnia 15 marca 2021 r. ogłasza nabór wniosków o użyczenie 
zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekolo-
gicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” realizowane-
go na terenie Gminy Zawiercie. 

Treść zarządzenia została zamieszczona na stronie 
https://www.zawiercie.eu/ oraz http://www.czystagmina.zawiercie.eu/ 

1. Cel i zakres Programu
Program ma na celu promowanie proekologicznych postaw w 

przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz wspieranie mieszkańców w za-
gospodarowaniu wód opadowych i roztopowych poprzez montaż na 
nieruchomościach zamieszkałych zbiorników na wody opadowe i 
roztopowe użyczonych przez Gminę Zawiercie. Zbiorniki mają służyć 
do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, które powstają na 
nieruchomościach właścicieli w celu ich  wykorzystania podczas su-
szy. Użyczone zbiorniki o pojemności 360 litrów przeznaczone będą 
do samodzielnego montażu do systemu rynnowego budynków. 

2. Kto może wnioskować o użyczenie zbiornika o pojemności 
360 l

• Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe 
może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, który spełni warun-
ki określone w Programie tj. Jest właścicielem, współwłaścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdu-
jącej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, 
zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabu-
dowie bliźniaczej lub szeregowej;

Na nieruchomość, której dotyczy wniosek złożona została dekla-
racja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, z wyjątkiem deklaracji „zerowej”;

Nie posiada względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu po-
datków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

�Udokumentuje wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego 
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

• Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
�Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własno-

ści, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego 
wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://
ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Minister-
stwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 
3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień 
składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości 

– wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub 
decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

�W przypadku posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740 z późn. zm.) – wypis z rejestru gruntów i budynków nie star-
szy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

�W przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek, przy-
łączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej – dołączenie kopii 
umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków lub ostatniej fak-
tury dotyczącej płatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji. 

�W przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci 
kanalizacyjnej – dołączenie kopii umowy lub dowodów uiszczania 
opłaty za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres z ostatnich 
12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku tytułem po-
twierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z 
częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy.

• Na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego 
zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy 
użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi 
na własność Wnioskodawcy.

3. Termin i sposób składania wniosków o użyczenie zbiornika
• Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.

zawiercie.eu, www.czystagmina.zawiercie.eu oraz w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Krzywa 3. 

• Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 19 kwietnia 
2021 r. do 17 maja 2021 r.

• Złożone wnioski poza terminem naboru pozostają bez rozpa-
trzenia.

• Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w for-
mie pisemnej, należy składać bezpośrednio do skrzynki podawczej 
w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy 

ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miej-
ski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie

.
• O przyznaniu zbiorników decydować będzie kolejność złożo-

nych wniosków rozpatrywanych na bieżąco do momentu wyczerpa-
nia puli zakupionych pojemników. W przypadku złożenia więcej niż 
jednego wniosku dla danej nieruchomości o przyznaniu zbiornika 
decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla danej nieru-
chomości. 

4.Rozpatrywanie wniosków
• Złożone wnioski będą weryfikowane według kolejności ich zło-

żenia pod względem spełnienia warunków określonych w Programie.
• W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnio-

skodawca o terminie podpisania umowy i odbiorze pojemnika bę-
dzie informowany mailowo lub pisemnie za pośrednictwem Pocz-

ty Polskiej w przypadku, gdy nie podał adresu e-mail. 
• Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespeł-

nienia warunków określonych w Programie zostanie przekazana 
Wnioskodawcy w formie pisemnej.

• W przypadku niepodpisania umowy użyczenia przez Wnio-
skodawcę we wskazanym terminie zbiornik  zostanie przyznany 
kolejnej osobie zgodnie z zapisami Programu.

Szczegóły realizacji Programu określone zostały w zarządze-
niu nr 1051/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina 
Zawiercie łapie deszczówkę” realizowanego na terenie Gminy Za-
wiercie.

Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie ła-
pie deszczówkę” udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu
 Ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie 
Telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70

Dlaczego spis powszechny jest ważny 
dla nas wszystkich? 

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na 
nasze potrzeby na poziomie lokalnym i glo-
balnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia 
budżetów przez samorządy oraz podstawę 
określania wysokości subwencji państwowych 
czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego 
wykorzystywane są przez kluczowe resorty do 
planowania działań w zakresie oświaty, ochro-
ny zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, 
zagospodarowania przestrzennego, potrzeb 
mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ście-
kowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki 
spisowi ludności, konieczne do złożenia wnio-
sków i sporządzenia studiów wykonalności 
projektów lub do stworzenia biznesplanów, 
wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci 
funduszy europejskich w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba 
miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. 
od liczby mieszkańców, określonej wynikami 
ostatniego spisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 

trwa od 1 kwietnia.



W spotkaniu wzięli udział także Wi-
cestarosta Zawierciański Paweł Sokół, 
Piotr Czarnojańczyk z Zarządu Powiatu 
Zawierciańskiego, Zastępcy Prezydenta 
Zawiercia: Małgorzata Benc i Justyna Mi-
szczyk oraz Katarzyna Mikuła, Dyrektor 
Agencji Rozwoju Zawiercia.

Jak Miasto Zawiercie walczy ze smo-
giem?

CZYSTE POWIETRZE
Agencja Rozwoju Zawiercia świad-

czy usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie złożenia wniosku oraz późniejsze-
go rozliczenia - doradztwo telefoniczne i 
punkt stacjonarny. W 2020 roku złożono 
83 wnioski, w tym 4 o podwyższonym 
dofinansowaniu. Od początku działania 
programu, czyli od 2018 roku, zostały zło-
żone 193 wnioski.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Przechodzimy do etapu realizacji 

projektu „Budowa instalacji odnawial-
nych źródeł energii w podregionie sosno-
wieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosno-
wiec, Szczekociny, Zawiercie”. 

Szczegóły na stronie 3.

TERMOMODERNIZACJA
Kolejne budynki w mieście przejdą 

termomodernizację. Wszystko dzię-
ki ogromnemu dofinansowaniu, które 
miasto pozyskało z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Łącznie do-
finansowanie do termomodernizacji 19 
budynków może wynieść nawet około 10 
mln złotych. Wcześniej informowaliśmy, 
że Zawiercie otrzyma ponad 4 miliony 

złotych dofinansowania na termomoder-
nizację aż 12 budynków znajdujących się 
na terenie miasta. Razem to około 14 mln 
zł dofinansowania. Swoje oblicze zmieni 
aż 31 budynków.

Na inwestycji skorzystają przede 
wszystkim nasi mieszkańcy. W budyn-
kach, o których mowa znajduje się aż 326 
mieszkań. Chcemy odnowić obszary zde-
gradowane pod względem społecznym, 
przestrzennym, gospodarczym i środo-
wiskowym.

Poza budynkami mieszkalnymi in-
westujemy także m.in. w obiekty uży-
teczności publicznej. Rewitalizację lub 
termomodernizację przeszło 9 takich 
budynków. W większości z nich wymie-
niono również źródło ciepła. Remont 
Pałacyku Szymańskiego to jedno z pierw-
szych zadań, które stanowiło element 
kompleksowej rewitalizacji osiedla TAZ. 
Ten budynek o bardzo ciekawej architek-
turze stanowi część układu urbanistycz-
nego osiedla robotniczego TAZ. Wpisany 
jest do rejestru zabytków województwa 
śląskiego. Znajduje się w nim obecnie 
m.in. siedziba Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej oraz klub Novum. 
Obiekt udało się wyremontować między 
innymi dzięki środkom unijnym. Dawna 
łaźnia miejska przy ul. Westerplatte 2 to 
kolejne miejsce, które pełniło ważną rolę 
w historii naszego miasta. Modernizacja 
budynku kosztowała 3 mln 800 tys. zł.

Otrzymaliśmy też prawie 2 mln zł 
dofinansowania w ramach ZIT-ów (Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 
na termomodernizację 4 obiektów uży-
teczności publicznej w mieście - remizy 
OSP w Blanowicach i Łośnicach, Środo-

wiskowego Domu Samopomocy przy 
ulicy Krzywej oraz znajdującej się przy 
ul. Powstańców Śląskich filii Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W mieście uruchomienie zostały 
również pierwsze mieszkania wspoma-
gane i wspierane, otwarto także Klub 
Seniora. Budynek przy ul. Niedziałkow-
skiego 22 wyremontowaliśmy dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych. War-
tość całego projektu wyniosła 5 mln zł, a 
dofinansowanie unijne blisko 3 mln zł. 
Było warto, bo efekt końcowy robi duże 
wrażenie. Prace modernizacyjne doty-
czą także budynku przy ul. Niedziałkow-
skiego 1, który pierwotnie pełnił funkcję 
mieszkalną. Projekt przebudowy polega 
na zmianie funkcji na społeczną. Wkrót-
ce zakończy się także modernizacja bu-
dynku przy ul. Westerplatte 4, gdzie kie-
dyś znajdowały się mieszkania o bardzo 
niskim standardzie. Pomieszczenia po 
remoncie zostaną przeznaczone na cele 
społeczne.

WYMIANA PIECÓW
W ramach walki ze smogiem w Za-

wierciu miasto udziela między innymi 
dotacji z budżetu miasta dla miesz-
kańców (zadania służące ograniczeniu 
niskiej emisji lub wprowadzające do 
systemu grzewczego urządzenia wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii). 
Dofinansowanie obejmuje likwidację 
nieefektywnego źródła ciepła i wpro-
wadzenie kotła centralnego ogrzewania 
elektrycznego, gazowego lub olejowego. 
W 2020 r. pozytywnie rozpatrzono 101 
wniosków na łączną kwotę 210 517,62 
złotych.

Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Rządu ds. programu Czyste Powietrze, przyjechał do Zawiercia. Poinfor-
mował o tym, że do gmin w całym kraju zostanie skierowanych ponad 100 mln zł na działania promocyjne 
i edukacyjne w związku z rządowym programem. Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski przekazał nato-
miast, jakie działania podejmuje miasto, by walczyć ze smogiem.



Ponad 100 osób przesłało nam pra-
widłowe odpowiedzi w ramach 
naszej gry miejskiej, którą zorga-
nizowaliśmy z okazji Dnia Kobiet. 
Grały z nami całe rodziny, więc sza-
cujemy, że uczestników było jeszcze 
więcej. Zagrały z nami kwiaciarnie: 
Bez Ogródek, Kwiaciarnia Janoska, 
Kwiaciarnia Trzynastka, Kwiaciarnia 
Fabryka Pasji, Kwiaciarnia Kalina, 
Rajska Polana Studio Decor & Flo-
wers, Biała Dolina, Studio Kwiatowe 
„Dzikie Wino”, Cuda Wianki Florysty-
ka, Cuda wianki - Budynek Dworca 
PKP, Kwiaciarnia Cebo.

Nowa wystawa w Galerii Stara Łaźnia w 
Zawierciu to ekspozycja dzieł Romana 
Chruściela „Niedokończona historia”. 
Ze względu na aktualne zasady sanitar-
no-epidemiologiczne, galeria została 
zamknięta do 9 kwietnia, ale prace moż-
na oglądać online. Wystarczy wybrać się 
na wirtualny spacer. Link jest dostępny 
na Facebooku: Galeria Stara Łaźnia w 
Zawierciu.

Gra miejska na Dzień Kobiet

Pamiętamy o powstańcach
W związku z rocznicą potyczki powstańców styczniowych, przy symbolicznej mogile między Zawierciem a 
Łazami Zastępca Prezydenta Małgorzata Benc złożyła kwiaty i zapaliła znicz.

W ten sposób upa-
miętniono waleczny od-
dział płk. Teodora Ciesz-
kowskiego. O rocznicy 
nie zapomnieli również 
między innymi: Poseł 
na Sejm RP Danuta 
Nowicka, Wicestarosta 
Zawierciański Paweł 
Sokół, Burmistrz Łaz 
Maciej Kaczyński, Piotr 
Szydło (przedstawiciel 
Nadleśnictwa Siewierz) 
oraz członkowie Klubu 
Miłośników Ziemi Za-
wierciańskiej.



Stand-up przy fortepianie 
- Adam Snopek wystąpi w MOK Zawiercie

Pozyskaliśmy 430 tys. zł dofinansowania
To duży sukces i inwestycja w przyszłość. Otrzymaliśmy 430 tys. zł dofinansowania na realizację projektu 
„ZAWartE – otwarte. Galeria bez barier”. Projekt zakłada modernizację galerii sztuki ZAWartE (sali wystawo-
wej dolnej i górnej) wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. 
budowę nowej toalety.

Inwestycja realizowana będzie w 
ramach programu „Infrastruktura do-
mów kultury”, którego organizatorem 
jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. W czwartek, 4 
marca MKDNiS ogłosiło wyniki nabo-
ru. 

Nasz wniosek został wysoko oce-
niony. Łącznie w programie złożyło 
wnioski blisko 1000 instytucji kultury z 
całego kraju. Spośród 60 przyznanych 
dotacji, nasz wniosek znalazł się na 
10. miejscu w końcowej ocenie. To tak-
że jedna z największych uzyskanych 
dotacji w całej historii MOK, i jedna z 
największych przyznanych w tym pro-
gramie Ministerstwa w tym roku

Zmieniamy się dla Was. Musimy 
stale odpowiadać na potrzeby zmie-
niającego się świata i chcemy nadal 
poprawiać jakość naszego funkcjono-
wania. Niezwykle istotna jest także 
dostępność instytucji publicznych dla 

osób z niepełnosprawnościami. Dlate-
go cieszymy się, że uzyskaliśmy wspar-
cie finansowe dla naszych inwestycji 
związanych z dostosowaniem budyn-
ku. Ogromną zmianą będzie także mo-
dernizacja galerii sztuki, która zmieni 
swoje oblicze i zyska zupełnie nowe 

możliwości. Wkrótce poinformujemy 
o szczegółach działań inwestycyjnych.

To dopiero początek pozytywnych 
zmian w MOK. Pracujemy nad kolejny-
mi projektami i planami, które pozwo-
lą zmieniać MOK na miarę nowocze-
snego ośrodka kultury.

Po udanym Wirtualnym Jarmarku organizowanym na Święta Bożego Narodzenia, przyszedł czas na kolejne 
wydarzenie. Tym razem zapraszamy do obejrzenia prac lokalnych twórców rękodzieła, którzy przygotowali im-
ponujące i piękne prace na Wielkanoc. 

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia naszych stron i social mediów: na www.mok.pl, a także na Facebooku i Instagra-
mie. Znajdziecie tam wyjątkowe wyroby rękodzielnicze na zbliżające się Święta Wielkanocne, ale i na rozpoczynającą się wła-
śnie wiosnę. Szczególnie polecamy prace członków Klubu Ludzi Twórczo Zakręconych, który funkcjonuje od lat w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zawierciu. Wspierajmy lokalnych twórców i rękodzielników.

Zmieniamy się dla Was – remonty w MOK
Pomimo kolejnego zamknięcia instytucji kultury, w Miejskim Ośrod-
ku Kultury trwają kolejne prace remontowe. Wykorzystujemy czas 
lockdownu na to, aby przeprowadzić liczne prace modernizacyjne.

Obecnie prowadzimy prace związa-
ne z modernizacją korytarzy, wymianą 
oświetlenia wewnątrz budynku na bar-
dziej nowoczesne i energooszczędne, 
a także wymianę innych elementów. 
Chcemy stale podwyższać standard w 
budynku i po ponownym otwarciu in-
stytucji kultury, przywitać Was w no-
wej, odświeżonej odsłonie.

Ponadto, wcześniej zrealizowa-
liśmy remonty w budynku takie jak 
malowanie, wymiana drzwi, remont 
schodów przy portierni, poszerzenie 
przejścia przy sali 203, podwyższenie 
balustrad oraz ich piaskowanie i malo-

wanie, malowanie klatek schodowych, 
renowacja parkietu w sali 320, renowa-
cja i naprawa podłogi sceny. Zrealizo-
waliśmy też inne, drobne prace organi-
zacyjne i porządkowe.

Zapraszamy na wyjątkowy projekt muzyczny „Adam Snopek Stan-
d-up przy fortepianie – Od Bacha do AC/DC”. To solowy i autorski 
projekt, wynik wieloletniej pracy, popartej długoletnim scenicznym 
doświadczeniem. Jest to połączenie stand-upu, performance’u, kon-
certu. Całość doprawiona odważnym, specyficznym poczuciem hu-
moru oraz niezwykłą energią pianisty Adama Snopka.

TERMIN: 25.04.2021r. (niedziela) 
godz. 17.00 - sala widowiskowa MOK w 
Zawierciu, ul. Piastowska 1. 

Ruszyła sprzedaż biletów: od 29 
marca do 11 kwietnia bilety w cenie 25 zł, 
a od 12 kwietnia do 25 kwietnia bilety w 
cenie 35 zł.

Będzie to stand-up, w trakcie które-
go odkryjemy, że co trzeci utwór świato-
wego repertuaru współczesnej muzyki 
rozrywkowej zawiera w sobie fragment 
piosenki „Pieski małe dwa”. Poznamy 
nieznane fakty z życia popularnych arty-
stów, odkryjemy rodzaje muzyki i zakoń-
czeń utworów, a także będziemy mieli 
okazję wspólnie pośpiewać.

Przekonają się Państwo, że jeden 
śpiewający pianista i fortepian na scenie 
potrafią wyczarować magiczny, pełen 
pasji i emocji performance, który na dłu-
go pozostanie w Państwa pamięci.

Adam Snopek - absolwent Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach. To wieloletni 
korepetytor i aranżer muzyczny śląskich 

teatrów, m.in. Teatru Śląskiego w Kato-
wicach, Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Te-
atru Korez w Katowicach. Współpracuje 
z wieloma instytucjami kultury na Ślą-
sku i w kraju m.in. z Operą Śląską w Byto-
miu i Filharmonią Śląską w Katowicach.

Informacja: 
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w 

Polsce i nowymi obostrzeniami sanitarnymi wprowadzanymi przez 
rząd, spektakl pt.: „Wiesz, że wiem” planowany na 9 kwietnia 2021 

r. został odwołany. Kasa MOK realizuje zwroty. Szczegóły pod nr 
telefonu: 32 672 2882 wew. 30. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM” W ZAWIERCIU 
OGŁASZA PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, 

położonego w budynku MOK przy ul. Piastowskiej 1, 
z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową, o pow. 375 mkw. 

Cena wywoławcza: 8 zł za metr kwadratowy + 23% VAT i media. 
Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021.

 Lokal będzie przeznaczony do oglądania 
w dniach 14 i 15 kwietnia w godz. 10:00-12:00. 

Wadium wynosi 1845 zł brutto i należy je wpłacić 
do 16 kwietnia na konto MOK „Centrum”. 

Szczegóły na www.bip.mok.plO
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#SportowySkrót

Jurajscy Rycerze w play-offach PlusLigi rywalizowali z Jastrzęb-
skim Węglem. Pierwszy mecz przegrali 0:3, a drugi 1:3 i stracili szan-
sę na miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek. 

Tym samym zawiercianie powalczą o miejsce 7 z drużyną Ślepsk 
Malow Suwałki, która również w dwóch meczach uległa siatkarzom 
z Kędzierzyna-Koźla. Spotkania prawdopodobnie zostaną rozegra-
ne w dniach 3 i 8 kwietnia (dwumecz z możliwością złotego seta).

Piłkarska Warta Zawiercie świetnie rozpoczęła rundę 
rewanżową IV ligi. Podopieczni trenera Roberta Majchrza-
ka pokonali 3:1 drużynę MKS Śląsk DEMARKO Świętochło-
wice, a gole dla zawiercian zdobywali: Norbert Bębenek (2) 
oraz Patryk Bartusiak. W następnej serii spotkań zawier-
cianie pokonali na wyjeździe aż 9:1 RKS Grodziec i awan-
sowali na pozycję lidera rozgrywek I grupy IV ligi. Sześć 
bramek zdobył Damian Adamiecki, a po jednej strzelili: 
Norbert Bębenek, Dawid Wrona i Michał Mąka.  

Mecz z Górnikiem Ornontowice zakończył się porażką 
0:1

Szczypiorniści Viretu CMC Zawiercie po raz kolejny 
zafundowali nam ogromne emocje. Po zaciętym meczu, 
w którym świetnie bronił Filip Jarosz, a ciężar zdobywania 
bramek wzięli na siebie Sergiusz Zagała i Kacper Cegłowski, 
zawiercianie wygrali 21:20 z KSSPR Końskie.

Decydujące trafienie, po indywidualnej akcji, zanoto-
wał Marcin Kurzawa.

W kwietniu podopiecznych Mariusza Szczygła czekają 
pojedynki z: Unimetal Recykling MTS Chrzanów (10.04 - 
wyjazd), MKS Padwa Zamość (17.04 - dom) oraz SPR Wisła 
Sandomierz (24.04 - wyjazd).

Duo System: Katarzyna Salwa - Mateusz Kłek - 1. miejsce, Zdzi-
sław Brodzik - Mateusz Makieła - 1. miejsce, Karol Witkowicz - Karol 
Kłek - 3. miejsce, Oliwia Domagała - Dominika Nowak - 3. miejsce, 
Szymon Pająk - Marcin Mazurek - 2. miejsce, Kacper Kłek - Kamil 
Paździorski - 2 miejsce, Jakub Kuryj - Magdalena Łapaj - 3. miejsce, 
Alicja Salwa - Kamil Paździorski - 3. miejsce.

Gratulacje dla wszystkich zawodników.

 Imprezy Polskiego Związku Kickboxingu są 
bardzo wymagające. Tam zawsze rywalizujemy z 
najlepszymi. Możemy w nich uczestniczyć, dzięki 
wsparciu Urzędu Miejskiego w Zawierciu, za co 
bardzo serdecznie dziękujemy – podkreśla tre-
ner Paweł Stolarski.

W zawodach wystartowało 9 zawodników, 
którzy rywalizowali w różnych kategoriach wago-
wych i wiekowych. Walki odbywały zarówno na 
ringu, jak i na macie. Medaliści to:

- Sebastian Girek - 1. miejsce 
Low - kick Senior -75 kg;
- Jakub Szpala - 1. miejsce 
Kick -light Kadet starszy - 37 kg;
- Hubert Marcisz - 2. miejsce 
Low - kick, senior - 81 kg;
- Paweł Bogdał - 3. miejsce 
Kick - light Senior - 79 kg;
- Zuzanna Lipowicz - 3. miejsce 
Kick - light Kadet młodszy - 46 kg;
- Kacper Kijas - 3. miejsce 
Kick - light Junior - 74 kg;
- Wojciech Gajek - 3. miejsce 
Kick - light, Kadet młodszy - 52 kg.

- Pomimo trudnego minionego 
roku - pandemii i wprowadzonych 
obostrzeń w zakresie funkcjonowa-
nia, nie zmniejszyliśmy kwoty, jaką 
przeznaczyliśmy na rozwój sportu 
– mówi Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski.

Środki trafiły już do pierwszych 
klubów sportowych. Podpisano 
umowy z Aluronem CMC Wartą Za-
wiercie, Dwójką Zawiercie, Viretem 
CMC Zawiercie, KP Wartą Zawiercie 
oraz Źródłem Kromołów. Wkrótce pod-
piszemy kolejne umowy.

- Utrzymaliśmy dotację na tym sa-
mym poziomie dla siatkarzy. Docenia-

my osiągnięcia MKS Dwójki Zawiercie 
– stąd dotacja wyższa niż w ub.r. Dofi-
nansowaliśmy kluby, które w ub.r. nie 
otrzymały wsparcia, czyli Ludowy Klub 
Sportowy „Źródło” - dodaje prezydent.

Mamy lidera!

Triumf Viretu CMC

Nasze „Złotka” znów zwycięskie

Kadetki MKS-u Dwójki Zawiercie zostały mistrzy-
niami Śląska. Podopieczne trenera Sebastiana Tchórza 
pokonały wszystkie rywalki podczas turnieju finałowe-
go w Żywcu.

Zawiercianki ograły TS Stal Śrubarnia/SMS ŻAPN 
Żywiec 3:0, MKS Dąbrowa Górnicza 3:2, MUKS Pasek 
Będzin 3:2 oraz Częstochowiankę 3:0.

Skład: Paulina Jaworska-Nowak, Otylia Pikuła, 
Maja Bochenek, Wiktoria Las, Sandra Galas, Magda 
Olszowiec, Joanna Garncarz, Maja Trefon, Julia Gajek, 
Nikola Czernik, Martyna Szczygieł, Nadia Siuda. Trener: 
Sebastian Tchórz.

W ostatnich dniach kadetki wygrały wszystkie spo-
tkania podczas turnieju w Lublinie i zameldowały się w 
półfinałach Mistrzostw Polski.

Kickboxing Małpka Zawiercie z kolejnymi medalami
Zawodnicy klubu Kickboxing Małpka Zawiercie przyzwyczaili nas już do swoich sukcesów. Nie zawiedli także 13 marca i z III Świę-
tokrzyskiego Turnieju Kickboxingu w Skarżysku-Kamiennej przywieźli aż 7 medali: 2 złote, 1 srebrny i 4 brązowe.

Pracowity marzec 
Jurajskich Rycerzy

Siatkarze z Zawiercia dzielnie walczyli o spełnienie 
marzeń, a konkretnie o awans do finału Pucharu 
Polski. Najlepsza polska drużyna ostatnich lat Gru-
pa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - po dramatycz-
nym spotkaniu - pokonała jednak Aluron CMC War-
ta Zawiercie 3:2...

Umowy podpisane
Tegoroczny konkurs dotyczący rozwoju sportu cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród klubów sportowych. Do rozdys-
ponowania była kwota w wysokości 1 milion 200 tysięcy złotych 
– i tyle w bieżącym roku otrzymały kluby sportowe.

Sukcesy Arashi Zawiercie
Zawodnicy klubu Arashi Zawiercie świetnie zapre-
zentowali się podczas Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i 
Młodzieży w Ju-Jitsu sportowym U-8/U-10/U-12/U-
14/U-16/.

Młodzicy Viretu CMC Zawiercie pokonali SPR Pogoń 1945 Zabrze 
35:20 (18:13) i zapewnili sobie mistrzostwo Śląska.
Podopieczni trenera Marcina Komalskiego wystąpili w składzie: K. Stolarski, 
Król, Bugaj - I. Kudła 7, Flak 6, Lebiocki 6, Kapral 4, B. Stolarski 3, Pająk 2, Śru-
barczyk 2, J. Kudła 1, Molęda 1, Makieła 1, Wojciechowski 1, Borecki 1, Świerczek.

Młodzicy Viretu CMC Zawiercie 
z mistrzostwem Śląska

AKTUALNE INFORMACJE SPORTOWE ZNAJDZIESZ NA FACEBOOKU MIASTO ZAWIERCIE


