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Zachodnia obwodnica 
miasta już gotowa
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Nowi inwestorzy w SAG
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Kolejne budynki w mieście przejdą 
termomodernizację. Wszystko dzięki 
ogromnemu dofinansowaniu, które 
miasto pozyskało z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz 
Prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek podpisali 
umowy, na mocy których dofinansowana zosta-
nie termomodernizacja 19 kolejnych budynków. 
Ostateczne koszty tych inwestycji poznamy 
dopiero po zakończeniu realizacji zadań. Łącz-
nie dofinansowanie do termomodernizacji 19 
budynków może wynieść nawet około 10 mln 
złotych. To pieniądze z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- Walka ze smogiem to nasza wspólna misja 
dla dobra naszych dzieci, a w termomodernizo-
wanych budynkach wymienione zostaną tzw. 
kopciuchy - podkreślał Prezes WFOŚiGW Tomasz 
Bednarek.

Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia, po-
dziękował za ogromne wsparcie finansowe. 
Podkreślał również, jak ważna jest to inwestycja. 
- Dla nas to ogromny skok do przodu, ponieważ 
przez wiele lat w tym temacie niewiele się dzia-
ło. Na inwestycji skorzystają przede wszystkim 
nasi mieszkańcy, którzy czekają na takie rozwią-

zanie. Będzie to jeden z elementów naszej walki 
ze smogiem. Dziękuję moim urzędnikom, którzy 
przygotowywali wnioski, za bardzo efektywną 
pracę - podkreślał Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski.

W uroczystości wzięli udział także parlamen-
tarzyści: Posłowie na Sejm RP Danuta Nowicka i 
Waldemar Andzel, Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Maria Materla oraz Zastępca Prezy-
denta Zawiercia Małgorzata Benc.

Wcześniej informowaliśmy, że Zawiercie 
otrzyma ponad 4 miliony złotych dofinansowania 
na termomodernizację aż 12 budynków znajdują-
cych się na terenie miasta. Razem to około 14 mln 
zł dofinansowania.

Chcemy odnowić obszary zdegradowane 
pod względem społecznym, przestrzennym, go-
spodarczym i środowiskowym. Zależy nam, żeby 
miasto stało się bardziej ekologiczne, a budynki 
były jak najbardziej ekonomiczne w użytkowa-
niu.

Które budynki mają zmienić swoje oblicze? 
Chodzi m.in. o obiekty wielorodzinne przy uli-
cach:

- Bliskiej 1, Leśnej 22, Szkolnej 17, Wajzlera 6 
(koszt to blisko 3 mln zł, a dofinansowanie około 
2 mln zł).

- Amatorskiej 13, Polskiej 5, Sienkiewicza 19 

(całość może kosztować nawet około 2 mln 300 
tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet 
około 1 mln 596 tys. zł).

- Aptecznej 1, 2, 4, 6 (szacujemy, że cała inwe-
stycja może kosztować ponad 2 mln 800 tys. zł, a 
dofinansowanie może wynieść nawet około 1 mln 
652 tys. zł).

- Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25 (to zadanie 
może kosztować ponad 4 mln 800 tys. zł, a dofi-
nansowanie może wynieść około 3 mln 345 tys. zł).

- Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23 (szacunkowy 
koszt to ponad 2 mln 400 tys. zł, a przewidywane 
dofinansowanie to nawet 1 mln 430 tys. zł).

Wcześniej pozyskaliśmy dofinansowanie na 
budynki przy ulicach:

- Zegadłowicza 14, Skłodowskiej 11 oraz Sze-
rokiej 16 (koszt całkowity 1 mln 444 tys. 190,25 
zł, a wnioskowane dofinansowanie 1 mln 119 tys. 
498,70 zł).

- Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej 2 (koszt 
całkowity 1 mln 326 tys. 258,18 zł, a wnioskowane 
dofinansowanie 982 tys. 213,95 zł).

- Marszałkowskiej 29, 31 i 39 (koszt całkowity 
1 mln 389 tys. 053,62 zł, a wnioskowane dofinan-
sowanie 817 tys. 929,86 zł).

- Marszałkowskiej 35, 35a i 37 (koszt całkowity 
1 mln 986 tys.753,16 zł, a wnioskowane dofinanso-
wanie 1 mln 416 tys. 090,40 zł). Znajdziesz ją na FB - Miasto Zawiercie



W związku między innymi z ko-
niecznością przesunięcia realizacji nie-
których zadań na 2021 rok Prezydent 
Łukasz Konarski zaproponował, aby 
dokonać koniecznych zmian.

Chodziło o zapewnienie ciągłości 
dla wielu ważnych inwestycji takich 
jak: przebudowa trzeciego odcinka ul. 
Technologicznej, czy modernizacja 
budynków przy ulicy Westerplatte 4 i 
Niedziałkowskiego 1. Ostatecznie bu-
dżet na 2021 rok wraz z autopopraw-
ką został przyjęty przy 12 głosach „za” 
(Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Ma-
riusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz 
Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Pau-
lina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław 
Trepka, Justyna Wesołowska i Zbyszek 
Wojtaszczyk), 1 głosie „przeciw” (Mi-
chał Myszkowski), 3 głosach „wstrzy-
mujących się” (Elżbieta Kornobis-Wie-
czorek, Ewa Mićka, Damian Świderski). 
Beata Chawuła w ogóle nie oddała 
głosu. 

- Ze względu na sytuację sanitarno-
-epidemiologiczną, kwestie finansowe 
wciąż są niepewne. To dotyczy nie tylko 
Zawiercia, ale wszystkich samorządów. 
Dlatego też nie jest to budżet marzeń, 
ale na pewno plan, który zapewni dal-
sze funkcjonowanie miasta na dobrym 
poziomie – powiedział Prezydent Za-
wiercia Łukasz Konarski. Podziękował 
także Radnym, którzy głosowali „za”.

Planujemy realizować między innymi 
takie inwestycje jak: 

- przebudowa ulicy bocznej od ulicy 
Mrzygłodzkiej; 

- przebudowa ulicy Dożynkowej; 
- przebudowa nawierzchni jezdni ulicy 

Wierczki Północ razem z budową kanaliza-
cji deszczowej; 

- przebudowa ciągu komunikacyjnego 
ulic Nad Wartą i Przejściowej razem z od-
wodnieniem i oświetleniem; 

- przebudowa nawierzchni ulicy Mali-
nowej.

Nie możemy zapomnieć, że w Zawier-
ciu są miejsca, które były przez szereg lat 
zaniedbywane. Planujemy między innymi: 

- termomodernizację budynku Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy (już w 
trakcie), 

- modernizację budynku przy ul. Nie-
działkowskiego 1 (w trakcie), 

- modernizację budynku przy ulicy 
Westerplatte 4 (w trakcie), 

- termomodernizację budynku OSP w 
Skarżycach.

Chcemy w przyszłości przeprowa-
dzić termomodernizację aż 31 budynków 
mieszkalnych. Część z nich przejdzie ter-
momodernizację już w tym roku.

W ramach Funduszu Sołeckiego (łącz-
nie ponad 103 tys. zł) w przyszłym roku 
planowane jest: 

Sołectwo Pomrożyce - zakup mebli 
do klubu młodzieżowego i materiałów 

budowlanych do wykonania chodnika 
przy klubie młodzieżowym, pielęgnacja 
zieleńca, organizacja imprezy kulturalno 
- integracyjnej dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Sołectwo Łośnice - zagospodarowanie 
terenów zielonych.

Sołectwo Skarżyce - budowa chodnika 
przy ul. Skalnej w Skarżycach.

Sołectwo Karlin - zakup wyposażenia 
kuchni w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej, wykonanie grilla murowanego 
przy altanie, wykonanie stołów i ławek do 
altany.

Fundusz osiedlowy to łączna kwota 
blisko 460 tys. zł (po 25 tys. 555 zł dla każ-
dego osiedla na rewitalizację). 

Jesteśmy liderem projektu budowy 
instalacji odnawialnych źródeł energii 
w podregionie sosnowieckim, na które 
Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
W ramach programu przewidziano budo-
wę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców 
(w tym instalacji fotowoltaicznych, solar-
nych, pomp ciepła oraz kotłów na bioma-
sę). Łącznie z terenu Gminy Zawiercie zo-
stało złożonych ok. 1000 wniosków (liczba 
nieruchomości). 

Wartość zadania dla samej Gminy 
Zawiercie wynosi ponad 21 mln zł, z czego 
dofinansowanie ze środków UE to blisko 
16 mln zł.

Osoby fizyczne (właściciele, zarząd-
cy, użytkownicy nieruchomości), które 
posiadają wyroby zawierające azbest, 
zobowiązane są do składania corocznie 
„Informacji o wyrobach zawierających 
azbest” do Urzędu Miejskiego w Zawier-
ciu. Informacja powinna być sporządzo-
na w dwóch jednobrzmiących egzempla-
rzach – 1 egzemplarz złożony do Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, natomiast drugi 
należy zachować przez rok. Pozostałe 
podmioty składają „Informację o wyro-
bach zawierających azbest” bezpośred-
nio Marszałkowi Województwa Śląskie-
go w Katowicach.

„Informację o wyrobach zawierają-
cych azbest” należy składać corocznie do 
31 stycznia za poprzedni rok kalendarzo-
wy.

Ponadto właściciel, użytkownik 
wieczysty, zarządca nieruchomości, a 
także obiektu, urządzenia budowlane-
go, instalacji przemysłowej lub innego 

miejsca zawierającego azbest, przepro-
wadza kontrole stanu tych wyrobów. Z 
przeprowadzonej kontroli sporządza się 
w jednym egzemplarzu „Ocenę stanu i 
możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest”.

Druki wzorów „Informacji o wyro-
bach zawierających azbest” oraz „Oce-
ny stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających 
azbest” dostępne są na stronie interne-
towej www.czystagmina.zawiercie.eu, 
w zakładce regulacje prawne/podstawy 
prawne.

Osoby fizyczne zainteresowane 
ubieganiem się o dotację z budżetu 
Gminy Zawiercie na zadanie polegające 
na likwidacji wyrobów zawierających 
azbest mogą uzyskać szczegółowe in-
formacje w Wydziale Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu 
przy ul. Leśnej 2 lub pod numerem tele-
fonu 32 67 222 15.

Budżet na 2021 rok przyjęty
Lista inwestycji w budżecie miasta na 2021 rok jest naprawdę długa. Zakładamy, że wydamy na nie ponad 
47 mln zł. Jedno jest pewne – w tym roku czeka nas sporo pracy. Chcemy bowiem, by Zawiercie nadal się 
rozwijało. 

Zgłoś azbest do urzędu
Przypominamy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie 
Zawiercia, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, są zo-
bowiązani do ich usunięcia do końca grudnia 2032 r.



 Firma Lindem utworzy w Zawierciu 200 miejsc pracy
Od września firma Lindem działa już w hali Zawierciańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy 
ulicy Technologicznej 15 w Zawierciu. Do naszego miasta przeniesiono już także biura spółki. To jednak nie 
wszystko.

Firma Lindem coraz 
prężniej działa na rynku 
europejskimi i w związku z 
tym planuje kolejne inwe-
stycje. Na działce kupionej 
w Strefie Aktywności Go-
spodarczej powstanie nowa 
hala, w której produkowa-
ne będą bariery drogowe, 
kształtowniki Z/G, kon-
strukcje stalowe spawane, 
a także realizowana będzie 
specjalistyczna obróbka 
stali. W planach jest stwo-
rzenie około 200 miejsc 
pracy.

Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski oraz Prezes 
Lindem Łukasz Linkiewicz 
podpisali akt notarialny do-
tyczący działki, którą firma 
kupiła w ramach przetargu. 
Teren należy do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i przedsiębiorstwo 
będzie mogło korzystać z 
pomocy KSSE.

Firma chce się rozwijać 
i zamierza kupić kolejne 
działki w zawierciańskiej 
Strefie Aktywności Gospo-
darczej.

ZACHODNIA OBWODNICA ZAWIERCIA JEST JUŻ GOTOWA
Zakończyła się już budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Zawiercia. - To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim - mówi Prezydent Zawiercia 
Łukasz Konarski.

Przedsiębiorstwo przeniesie swoją 
siedzibę z Sosnowca do strefy przy uli-
cy Podmiejskiej w Zawierciu. Termin 
realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2022 
roku.

Firma działa w branży motoryzacyj-

nej, produkuje m.in. uszczelki gumowe 
i profile. Nowy inwestor w zawierciań-
skiej Strefie Aktywności Gospodarczej 
będzie korzystał ze wsparcia Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Docelowo ma utworzyć 30 miejsc pracy.

Nowy inwestor w SAG
Razem z Jackiem Kawiorskim, Prezesem Elgum Automotive Sp. z o.o. 
Sp. K., podpisaliśmy akt notarialny w sprawie sprzedaży działek w 
SAG – poinformował Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Ostatni etap polegał na budowie ron-
da przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 
Inwestycja była możliwa, dzięki pozy-
skaniu dofinansowania ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych w ramach 
naboru wniosków na 2020 rok. Przetarg 
wygrała firma Tranzit. Rondo połączy-
ło nową drogę z drogą wojewódzką nr 
796. Ostatecznie dofinansowanie z FDS 
wyniosło ponad 1 mln zł, a do tego po-
zyskaliśmy jeszcze środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (pokryły 
one wkład własny w wysokości ponad 1 
mln 289 tys. zł).

Radna Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Maria Materla przeczytała list 
od Marszałka Województwa Jakuba 
Chełstowskiego: - Mamy przyjemność 
uczestniczyć w ważnym wydarzeniu. 
Wszyscy wiemy, jak istotne są inwestycje 
w lokalną infrastrukturę drogową. De-
terminują one właściwe funkcjonowa-
nie społeczności poszczególnych miast, 
gospodarki oraz turystyki. Nowe trasy 
to także korzyści ekologiczne, jednakże 
decyzje, które dotyczą ich zaplanowania 
oraz wykonania często są skomplikowa-
ne, a sama realizacja jest procesem trud-
nym i bardzo czasochłonnym. Wiedzą o 
tym wszyscy, którzy byli zaangażowani 
w finalizację zachodniej obwodnicy Za-
wiercia.

Radna dodała także, że wszystkie 
podmioty, które zostały zaangażowane 
w inwestycję, mogą dziś świętować suk-

ces.
Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarzą-

du Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
podziękował Prezydentowi Łukaszowi 
Konarskiemu oraz zawierciańskim sa-
morządowcom za podjęcie trudu za-
projektowania i wybudowania ronda na 
drodze wojewódzkiej. Prezydent zwrócił 
natomiast uwagę na to, że to zwieńcze-
nie działań prowadzonych od wielu lat.

- Oddajemy ostatni element zachod-
niej obwodnicy Zawiercia, czyli rondo 
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Tak 
naprawdę sama koncepcja pojawiła się 
jeszcze w 2006 roku. Budowa ronda przy 
Hotelu Villa Verde (pierwszy odcinek) 
rozpoczęła się w 2011 roku. Przez te lata 
wszyscy Prezydenci Miasta systematycz-
nie budowali z roku na rok tę obwodnicę 
- mówił w trakcie uroczystości Prezydent 
Miasta Łukasz Konarski. 

Cała budowa kosztowała 
około 34 mln zł, 

z czego 12 mln zł udało się 
pozyskać z innych źródeł.

W otwarciu wzięli udział także m.in.: 
Zastępcy Prezydenta Miasta Małgorza-
ta Benc i Justyna Miszczyk, Młodzieżo-
wy Zastępca Prezydenta Jakub Kosoń, 
przedstawiciele wykonawcy oraz Wy-
działu Inwestycji i Zamówień Publicz-

nych UM.
Obwodnica pozwoli na bezpieczny 

dojazd ciężarówek do terenów inwe-
stycyjnych i wpłynie na zmniejszenie 
ruchu m.in. w Zawierciu-Marciszowie. 
Jak podkreślali uczestnicy uroczystości, 
przedsięwzięcie jest bardzo istotne dla 
potencjalnych inwestorów, którzy zde-

cydują się wybudować w naszym mieście 
kolejne zakłady produkcyjne. Na tym nie 
koniec pozytywnych informacji. Dodat-
kowo gmina wykonała drogę od ronda 
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do 
wjazdu na tereny przemysłowe (koszt 
blisko 536 tys. zł). Dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

wyniosło blisko 500 tys. zł. Możliwy jest 
także przejazd od ronda na ulicy Obroń-
ców Poczty Gdańskiej do ronda na ul. 
Wojska Polskiego. Początek zachodniej 
obwodnicy to rondo przy Hotelu Villa 
Verde. Obwodnicą przejedziemy także 
przez tereny Strefy Aktywności Gospo-
darczej.



Prace polegały m.in. na wymianie okien oraz drzwi ze-
wnętrznych, dociepleniu ścian i dachu, wymianie instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Zamontowana została dodatkowo insta-
lacja fotowoltaiczna. 

Docieplenie budynku OSP w Zawierciu -  Blanowi-
cach to koszt ponad 622 tys.  zł  (dofinansowanie 483 
tys.  79,83 zł).  Przetarg wygrała firma MIR-BUD z Za-
wiercia.

Żwirowa już gotowa

Nowy chodnik przy ulicy Wschodniej

„Kocie oczka” przy 
przejściach dla pieszych

Zakończyła się rozbudowa ul. Żwi-
rowej, którą wykonywała firma PJ „BU-
D-REM”. Inwestycja kosztowała ponad 
675 tys. zł. Dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

wyniosło blisko 525 tys. zł. 
Powstały: chodnik, nawierzchnia 

jezdni z kostki brukowej, a także rów 
odwadniający i wjazdy na posesje. Uli-
ca zmieniła się nie do poznania.

Zakończyła się budowa chod-
nika przy ul. Wschodniej. To drob-
na inwestycja, ale konieczna dla 
poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Wykonawcą była firma BUD-REM. 
Zaprojektowanie i ułożenie 70 me-
trów chodnika z kostki brukowej 
kosztowało ponad 42 tys. zł.

Zamontowaliśmy specjal-
ne elementy odblaskowe przy 
11 nieoświetlonych do tej pory 
przejściach dla pieszych.

Poprawią bezpieczeństwo 
mieszkańców przy ulicach: Mo-
niuszki, Szymańskiego, Kaspro-
wicza, Sądowej, Nowowierzbo-
wej, Wyszyńskiego, Dojazd oraz 
Powstańców Śląskich.

Remiza OSP w Blanowicach została odnowiona
Zakończyły się prace związane z termomodernizacją remizy OSP w Blanowicach. Dzięki środkom pozyska-
nym w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), obiekt przeszedł prawdziwą metamor-
fozę. 

Nowe budynki komunalne w Zawierciu coraz bliżej
W trakcie styczniowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu poruszano między innymi temat budownictwa miesz-
kaniowego. Naszym celem będzie wybudowanie trzech budynków komunalnych na osiedlu TAZ.

Radni przyjęli zmianę w budżecie, 
która dotyczyła zwiększenia planu wy-
datków o kwotę 150 tys. zł. Chodziło o 
zabezpieczenie środków dla Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej na opracowanie 
dokumentacji projektowej. To konieczne, 
by ruszyć z inwestycją.

Chcemy budować nowe i wygodne 
mieszkania, które będą spełniały oczeki-
wania lokatorów. Zależy nam na podno-
szeniu komfortu życia zawiercian. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że mieszkań 
brakuje, a problem ten nie dotyczy jedy-
nie naszego miasta.

Inwestycje mają być realizowane 
w ramach rządowego programu „Bez-
zwrotnego wsparcia budownictwa z Fun-
duszu Dopłat”. Na czym polega? Celem 
jest zwiększenie zasobu lokali mieszkal-
nych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu 
pomocy społecznej, służących zaspoka-
janiu potrzeb osób o niskich i przecięt-
nych dochodach. Program finansowany 
jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego 
obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał 
tzw. pakiet mieszkaniowy. Jest to dla nas 
ogromna szansa, ponieważ w przypadku 
powstających budynków komunalnych 
wsparcie z obecnych 35-45% wzrośnie do 
nawet 80% - mówi Augustyn Hejnosz, 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Zawierciu. - Nowa ustawa 
mieszkaniowa wprowadza zmiany, dzię-
ki którym samorządy, towarzystwa bu-
downictwa społecznego, spółki gminne 
i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną 
większe wsparcie na budowę mieszkań. 

Będziemy się także ubiegać o dodatko-
we 10% wsparcia, które nam przysługuje 
w związku z tym, że nowo powstające 
budynki będą się znajdowały w stre-
fie ochrony konserwatorskiej. Łącznie 
wsparcie finansowe może wynieść nawet 
90% - podkreśla Augustyn Hejnosz.

Gdzie powstaną nowe budynki? Dwa 
z nich przy ulicy Westerplatte (na pla-
cu naprzeciwko Administracji Domów 
Mieszkalnych Nr 1 ZGM-u, z tyłu budynku 
byłej przychodni – działka 13/8). Trzeci 
budynek powstanie na działce 15/12 (przy 
ul. Niedziałkowskiego 10). Nowe budynki 
będą wpisywały się w architekturę zabyt-
kowego osiedla TAZ.

W trakcie sesji radni przyjęli też mię-
dzy innymi uchwały w sprawie: wyrażenia 

zgody na wypowiedzenie warunków pła-
cy i pracy radnemu miejskiemu Pawłowi 
Kazirodowi przez pracodawcę (Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu) i nadania nazwy 
ulica Poziomkowa drodze położonej w 
Skarżycach (położona prostopadle do ul. 
Okiennik). Jedną z ważniejszych uchwał 
była ta, która dotyczyła planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych eksploatowanych przez 
zawierciański RPWiK na lata 2021-2023. 
Na początku obrad radni wysłuchali 
Michała Zygmunta (Wiceprezesa Za-
rządu Elemental Holding) oraz Macieja 
Dudzica (project manager w Elemental 
Strategic Metals Sp. z o.o.). Firma jest za-
interesowana rozpoczęciem działalności 
w naszym mieście.



Jest absolwentką między innymi Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obec-
nie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza) i ukończyła filologię polską.

 Ukończyła także studia podyplomowe: 
z zakresu zarządzania placówkami oświato-
wymi (w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej), resocjalizację z profilaktyką uzależ-
nień (ówczesna Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie) oraz informatykę i technikę 
(Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). Po-
siada także kurs kwalifikacyjny oligofrenope-
dagogiki. 

- Z „Siódemką” jestem związana od wielu 
lat. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że 
szkoła to nie tylko budynek, ale cała społecz-
ność szkoły, a przede wszystkim uczniowie, 
nauczyciele i rodzice - mówi Jolanta Brewka. 
- Jestem przekonana, że możemy stworzyć 
przyjazne miejsce nie tylko do nauki, ale i przy-
jemnego, radosnego spędzania wolnego cza-
su. Moje dotychczasowe doświadczenie zawo-
dowe i znajomość spraw dotyczących oświaty 
pozwolą na jak najlepsze kierowanie placówką 
– zapewnia Jolanta Brewka.

Grzegorz Przybysz 
Dyrektorem OSiR Zawiercie

Konkurs na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Zawierciu został rozstrzygnięty. Stanowisko objął
 Grzegorz Przybysz.

Ma 36 lat, jest rodowitym zawier-
cianinem. To absolwent Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Katowicach. Od 
2008 do 2019 roku był nauczycielem 
wychowania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 9 w Zawierciu. 

Od września 2019 roku był Dyrek-
torem Zespołu Szkół im. prof. Romana 
Gostkowskiego w Łazach.

 Jeśli chodzi o działalność sportową, 
Grzegorz Przybysz jest m.in. koordynato-
rem powiatowym PZPN ds. organizacji 
największego turnieju piłkarskiego w 
Polsce, czyli „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”. Od dwóch lat zasiada 
również w zarządzie KP Warta Zawiercie.

 Był Radnym Rady Miejskiej w po-
przedniej kadencji.

Zielona pracownia w „Dziewiątce”
Uczniowie z SP nr 9 mają powody do zadowolenia. W szkole powstała bowiem wspaniała zielona pracownia 
biologiczna. Wszystko dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Pro-
jekt’2020” był skierowany do szkół z woje-
wództwa śląskiego. Łącznie przesłano 206 
zgłoszeń, a jury wyłoniło 43 najbardziej 
atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielo-
nych pracowni.

Dofinansowanie dla „Dziewiątki” wy-
niosło łącznie 35 tysięcy zł, na ten cel gmina 
pozyskała początkowo 7 tys. zł, a w drugim 
etapie aż 28 tys. zł. Uczniowie będą mogli 
teraz odkrywać swoje zainteresowania w 
nowoczesnej i ekologicznej pracowni.

Całość zainicjowała, zaprojektowała i 
nadzorowała Beata Baran, nauczyciel bio-

logii w „Dziewiątce”.
- Kupiono gry i puzzle o tematyce eko-

logicznej, modele anatomiczne, lupy, mier-
nik natężenia dźwięku i zestaw szkieletów. 
Pracownia zyskała nowy sprzęt: laptopa i 
monitor interaktywny. Pomalowano ściany 
i dzięki temu wnętrze zyskało nowy i świe-
ży wygląd - podkreśla Dyrektor SP nr 9, Do-
rota Pytlik.

Estetykę poprawiło zabudowanie rur i 
kaloryferów. Wykonano podłączenia elek-
tryczne do dziesięciu mikroskopów. Nowe 
wyposażenie to między innymi: dziesięć 
trzyosobowych ławek, 30 wyprofilowanych 

i wygodnych krzeseł, dwie nowe gabloty 
ekspozycyjne, cztery witryny, biurko i krze-
sło nauczyciela. Dopełnieniem całości są 
obrazy chronionych gatunków roślin i zwie-
rząt.

W uroczystym otwarciu pracowni 
wzięli udział m.in.: Posłanka na Sejm RP 
Danuta Nowicka, Radna Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Maria Materla, Prezy-
dent Zawiercia Łukasz Konarski, Zastępca 
Prezydenta Małgorzata Benc oraz Tomasz 
Bednarek, Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Jolanta Brewka Dyrektorem „Siódemki”
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu został rozstrzygnięty. Stanowisko obejmie Jo-
lanta Brewka. Od trzynastu lat zawodowo związana jest właśnie z „Siódemką”, gdzie była do tej pory na-
uczycielką języka polskiego.
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REJON 1: Karlin; Żerkowice; Blanowice 

Wykaz ulic: Biały Kamień, Blanowska (od nr 124 do końca), Braterska, Cedrowa, Celiny, Chlebowa, 
Chmielna, Dworska, Fredry, Gliniana, Głęboka, Grobla, Jesienna, Jurajska, Karlińska, Karowa, Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera, Łączna, Modra, Niecała Obłok, Okiennik (od skrzyżowania Głównego w Żerko-
wicach do drogi na Skała Okiennik), Olendry, Pejzaż, Pod Górą, Przyjaźni, Solna, Sosnowa, Sportowa, 
Stanisława Wyspiańskiego, Suliny, Szara, Szymona Szymonowica, Tęczowa, Wapienna, Warzywna, 
Wielka, Wierczki-Północ (wjazd od ul. Sportowej), Wygon, Ziołowa, Żerkowicka, Kiełkowice ul Łąki.

REJON 2: Warty, Łośnice, Daszyńskiego, Skarżyce, Pomrożyce 

Wykaz ulic: Adama Asnyka, Aleksandry Bilewiczówny, Andrzeja Kmicica, Astronautów, Biała, Bolesława Pru-
sa, Bukowa, Cmentarna, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Gdańska, Gminna, Grzybowa, Ignacego 
Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego (od nr 1 do ul Okólnej), Jana Onufrego Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, 
Jaśminowa, Jerzego Gardy, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, Kolorowa, Krajobrazowa, Krańcowa, Kromołow-
ska, Lipowa, Łośnicka (od ul. Kamiennej do ul. Kolorowej), Marii Skłodowskiej- Curie, Okiennik (od drogi na Ska-
ła Okiennik do Kościoła w Skarżycach), Okólna, Ostańcowa, Piecki, Piekarska, Piękna, Piwniczna, Podgórska, 
Pomorska, Pomrożycka, Pszczelna (od ul Daszyńskiego do ul. Wroniej), Sadowników, Skalna, Skarżycka, Smut-
na, Snopkiewiczówny, Stanisława Rączki, Surowa, Szpitalna, Turystyczna, Urwisko, Wacława Chrzanowskiego, 
Wąwozowa, Wichrowe Wzgórze, Władysława Stanisława Reymonta, Włodzimierza Majakowskiego, Wronia, 
Zakręt, Zwarta.   

REJON 5: Borowe Pole, Rolnicza, Szkolna 

Wykaz ulic: 11 Listopada, Apteczna, Armii Krajowej, Astrów, Bankowa, Biska, Borowa, Borowe Pole, Brata Alberta, 
Bratków, Chabrowa, Ciasna, Dawna, Dobra, Filtrowa, Gościnna,  Górnośląska, Gruntowa, Hoża, Hugona Kołłątaja, 
Hutnicza, Jakuba, Jana III Sobieskiego, Jodłowa, Józefa Poniatowskiego, Kosowska, Kręta, Księżycowa, Kwiatowa, 
Lenartowicza, Lepsza, Lotnicza, Lwowska, Łowiecka, Makowa, Mała, Marszałkowska, Mikołaja Kopernika, Młyńska, 
Modrzewiowa, Morelowa, Narcyzów, Nowe Zawiercie, Nowomiejska, Obrońców Poczty Gdańskiej, Oświatowa, Pie-
sza, Pl. Jarosława Dąbrowskiego, Podkądzielowa, Podmiejska, Poprzeczna, Porębska, Poznańska, Przeskok, Pszen-
na, Rekreacyjna, Robotnicza, Rolnicza, Romantyczna, Romualda Traugutta, Różana, Rumiankowa, Stanisława Sta-
szica, Staroszkolna, Stary Rynek, Storczyków, Szkolna, Ślepa, Świerkowa, Torowa, Towarowa, Wesoły Świat, Widok, 
Władysława Żyły, Włodowska, Wspólna, Żabia (od ul. Górnośląskiej do ul. Brata Alberta), Żurawia.

REJON 6: Centrum, 3-go Maja, Mostowa, Kosowska Niwa, Marciszów

Wykaz ulic: 3 Maja, Bociania, Emila Zegadłowicza, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Ja-
skrowa, Jastrzębia, Kanarkowa, Kormoranów, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kukułcza, Lisia, Ła-
będzia, Łanowa, Marciszowska, Mokra, Mostowa, Mrzygłodzka, Myśliwska, Nowowiejska, Ogrodowa, 
Pszczelna (od ul. Wroniej do końca), Perlicza, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Przesmyk, Pszczelne 
Łąki, Puchacza, Pułaskiego, Rokicka, Romana Dmowskiego, Równoległa, Sądowa, Składowa, Słowicza, 
Sokola, Spacerowa, Szczygłów, Wilcza, Wilgi, Wschodnia, Zarzecze, Żwirowa.
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REJON 7: Zuzanka

Wykaz ulic: Adama Mickiewicza, Blanowska (od ul. Ręby do nr 123), Boczna, Cegielniana, Cicha, Ciekawa, 
Czereśniowa, Długa, Dojazd, Dolna, Górska, Józefa Piłsudskiego, Kamienna, Klonowa, Kombatantów, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kwietniowa, Łagodna, Łamana,  Łośnicka (od nr 1 do ul. Kamien-
nej), Łukowa, Nowowierzbowa, Olchowa, Orzechowa, Owocowa, Parkowa, Południowa, Potok, Przyja-
ciół, Rybia, Słoneczna, Słowiańska, Spółdzielcza, Stalowników, Stroma, Strumień, Strumień Wierczki, 
Widna, Wierczki, Wierczki Północ (wjazd od ul. Wierczki), Wierzbowa, Wiśniowa, Władysława Broniew-
skiego, Wrzosowa, Zacisze, Zaparkowa, Zuzanka, Źródlana, Żytnia. 

REJON 8: Stawki , Miodowa, Dąbrowica

Wykaz ulic: Anny Jagiellonki, Bagno, Blanowska (od nr 1 do ul. Ręby), Bolesława Limanowskiego, 
Bzowska, Chemiczna, Czysta, Daleka, Dąbrowica, Dębowa, Działkowców, Gen. Andersa, Głogowa, 
Gołębia, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Kazimierza, Jasna, Kresowa, Królowej Jadwigi, Krzywa, Ks. 
Bolesława Wajzlera, Ładna, Malinowa, Miejska, Miła, Miodowa, Murarska, Nektarowa, Orla, Osie-
dlowa, Pastewna, Pastwiska, Piwna, Pogorzelska, Polna, Północna, Próżna, Ptasia, Ręby, Rudnicka, 
Rzemieślnicza, Sienna, Sitowie, Smużna, Solidna, Spadowa, Stary Las, Stefania, Szczęśliwa, Szeroka, 
Szewska, Szklarska, Topiel, Topolowa, Tylna, Uskok, Wąska, Willowa, Wiśniowieckiego, Władysła-
wa Jagiełły, Włókiennicza, Wojska Polskiego, Woskowa, Wypaliska, Zachodnia, Zgoda, Żabia (od ul. 
Brata Alberta do końca), Żółwia.

REJON 4: Kromołów 

Wykaz ulic: Andrzeja Frycza- Modrzewskiego, Bonerów, Darniowa, Dożynkowa, Filaretów, Filomatów, 
Firlejów, Gen. Józefa Hallera, Gromadzka, Ignacego Paderewskiego (od ul Okólnej do ul. Olkuskiej), Jó-
zefa Bema, Juliana Ursyna Niemcewicza, Klin, Kredytowa, Łośnicka (od ul. Kolorowej do końca), Nowa, 
Olkuska, Piaskowa, Pionierów, Prosta, Rynek, Siewierska, Smuga, Staromiejska, Targowa, Uśmiechu, 
Winna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Żelazna, Żniwna. 

REJON 3: Bzów, Argentyna, Kościuszki, Sienkiewicza, Leśna, Kasprowicza 

Wykaz ulic: Amatorska, Bohaterów Westerplatte, Czwartaków, Franciszka Szymańskiego, Harcerska, 
Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Jana Matejki, Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, Juliana Tuwima, Kijowska, Korzenna, Krakowska, Lepeckiego, Leśna, Macieja Rataja, Marii 
Konopnickiej, Metalowców, Mieczysława Niedziałkowskiego,  Mylna, Orłowska, Piastowska, Piotra 
Ściegiennego, Poległych, Polska,  Powstańców Śląskich, Przechodnia, Równa, Samuela Huldczyńskie-
go, Senatorska, Stalowa, Stanisława Moniuszki, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza 
Kościuszki, Warszawska, Wenecka, Wjazd, Zagrodowa, Zaporowska, Zdrowa, Zielna, Ziemna, Zimna, 
Zuchowa, Zwierzyniecka, Żołnierska, Żwirki i Wigury.



- od 15 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 80 lat,

- od 22 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 70 lat.

LINK DO REJESTRACJI ONLINE 
dostępny jest na www.zawiercie.eu. 

Szczepienia dla tych osób rozpo-
częły się 25 stycznia 2021 r.

Podczas rejestracji wybieramy 
dokładny termin oraz miejsce szcze-
pienia. Na podany numer telefonu 
otrzymamy SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. Do 
rejestracji nie musimy mieć żadnych 
dodatkowych dokumentów - wystar-
czy nr PESEL.

Zarejestrować można się:
1. Przez telefon – dzwoniąc na 

bezpłatną i całodobową infolinię 
989.

Konsultant pomoże znaleźć do-
godny termin oraz najbliższe miejsce. 
Do zapisu wystarczy numer PESEL 
oraz numer telefonu komórkowego. 

Przez telefon możemy zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców.

2. Online poprzez e-Rejestrację 
na pacjent.gov.pl.

Aby skorzystać z e-Rejestracji, mu-
simy mieć Profil Zaufany. System za-
proponuje 5 dostępnych terminów w 
punktach szczepień, które znajdują 
się blisko miejsca zamieszkania. Jeśli 
przebywamy gdzieś indziej, będzie-
my mogli samodzielnie wyszukać 
punkt szczepień przez wyszukiwarkę.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY? 
Instrukcję znajdziecie na stronie 

internetowej www.zawiercie.eu.

3. Kolejną opcją rejestracji jest 
bezpośredni kontakt z wybranym 
punktem szczepień.

Lista punktów w Zawierciu:
Centrum Medyczne ALMED, ul. 

Paderewskiego 25, tel. 32 670 52 29
Poradnia Lekarza POZ, ul. Po-

wstańców Śląskich 8, tel. 797525213
Transport medyczny, ul. Miodowa 

14, tel. 513130787
Wieloprofilowa Pracownia Dia-

gnostyczno-Lekarska Sp. z o. o. Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, ul. 11 Listopada 2/4, tel. 326727339

Gdy już doczekamy się naszego 
terminu, tu udajemy się do punktu 
szczepień. Na miejscu przejdziemy 
kwalifikację do szczepienia, a następ-
nie - samo szczepienie przeciw CO-
VID-19. Rejestracja na kolejną dawkę 
odbywa się w punkcie szczepień pod-
czas pierwszej wizyty. Nie musimy 
więc dzwonić na infolinię, ani uma-
wiać się przez stronę internetową.

Gdy mamy już wyznaczony ter-
min, Miasto Zawiercie może zapew-
nić transport na szczepienie osobom 
niepełnosprawnym (posiadającym 
orzeczenie o niepełnosprawności w 
stopniu znacznym o kodzie R lub N 
albo odpowiednio I grupę) oraz oso-
bom powyżej 70. roku życia, które 
mają problemy z poruszaniem się i 
nie mogą liczyć na pomoc najbliż-

szych. 

Numer kontaktowy (poniedziałek 
godz. 8-16, wtorek-piątek godz. 7-15): 
326722002 (prosimy o podanie daty, 
godziny i punktu szczepień). 

Od 15 stycznia każdy, kto ukończył 
18. rok życia, może online zgłosić chęć 
zaszczepienia się.

Jeśli wypełnimy formularz, dosta-
niemy maila z informacją o wysta-
wieniu e-skierowania na szczepienie, 
gdy ruszy rejestracja dla naszej grupy 
wiekowej lub zawodowej. Będziemy 
mogli wtedy zarejestrować się na 
konkretny termin.

Pamiętajmy: zgłoszenie to nie to 
samo, co rejestracja. Rejestracja na 
konkretny termin będzie możliwa po 
tym, jak ruszą szczepienia dla naszej 
grupy wiekowej lub zawodowej.

Link do zgłoszenia na stronie in-
ternetowej www.zawiercie.eu.

Rozpoczął się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. 
Obecnie szczepieni są seniorzy. Na konkretny termin mogą zarejestrować się:



Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
- Najładniej udekorowany/oświetlony balkon/

okno
- Najładniej udekorowane/oświetlone obejście 

przydomowe

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Osiedle TAZ:
• Najładniej udekorowany/oświetlony balkon/

okno – Alicja Dobosz
• Najładniej udekorowane/oświetlone obejście 

przydomowe – Izabela Jędrychowska

Osiedle Warty:
• Najładniej udekorowany/oświetlony balkon/

okno – Krystyna Jakubczak
• Najładniej udekorowane /oświetlone obejście 

przydomowe – Marzena Kozioł

Osiedle Stary Rynek:
• Najładniej udekorowany/oświetlony balkon/

okno – brak zgłoszeń
• Najładniej udekorowane/oświetlone obejście przy-

domowe – Zbigniew Gryc
Wyróżnienie  Prezydenta Zawiercia Łukasza Konar-

skiego w kategorii „Najładniej udekorowane/oświetlone 

obejście przydomowe” otrzymuje Henryka Seweryn z 
Osiedla Stary Rynek.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane 
prace i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 
Honorowym Patronem był Prezydent Zawiercia Łukasz 
Konarski.

Pulsoksymetry dla mieszkańców
2000 certyfikowanych pulsoksymetrów zostało kupionych dla mieszkańców Zawiercia. To elektro-
niczne urządzenia służące do pomiaru saturacji.

Dystrybucją pulsoksy-
metrów zajmuje się Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Straż Miejska w Zawier-
ciu. Urządzenia w pierwszej 
kolejności otrzymują osoby, 
które przebywają w izolacji 
domowej oraz podopieczni 
MOPS-u. 100 pulsoksyme-
trów przekazaliśmy również 
do POZ-ów.

Wyniki konkursu
Wyłoniono laureatów konkursu „Świąteczna rewitalizacja” prowadzonego na terenie trzech re-
witalizowanych osiedli: Stary Rynek, TAZ oraz Warty.



- Zajazd Hetman, tel. 34 315 20 58
- Pizzeria LAS, tel. 575123730

- Przystanek, tel. 32 678 38 14
- Chicago Bar&Restaurant, tel. 792 123 121

- Musztardówka, tel. 32 4941404
- Venezia Pizzeria & Trattoria, tel. 32 644 90 25

- Centrum Bankietowo-Noclegowe CEZAR, tel. 32 674 10 74
- Riva Restauracja Pizzeria - Zawiercie, tel. 666 729 222

- La Stazione Zawiercie, tel. 32 670 63 99
- Bistro Mojego Brata, tel. 32 4942222

- WesternTortilla Zawiercie, tel. 884 770 550
- Piwnica Pod Aniołem, tel. 32 671 43 37

- Jurajska Twierdza, tel. 798 738 335
- Roll Catering Zawiercie, tel. 603 037 506
- Felix Chicken Zawiercie, tel. 535 355 790
- KOKU Sushi Zawiercie, tel. 500 532 522

- Pizzeria Soprano Zawiercie, 
tel. 32 67 75 226 lub 32 67 06 070

- Okienko Street Food, tel. 512816626
- PYSZNE ŻAREŁKO, tel. 502329829

- MNIAM MNIAM Zawiercie, tel. 731 042 222
- Kebab Centrum, tel. 604 385 817

- Hotel Villa Verde Congress & Spa****, tel. 739 291 879
- Cukiernia Jagódka w Zawierciu, tel. 32 672 73 18

- Delowscy Cafe, tel. 32 67 13 113
- Pierogarnia Zjedz Pieroga, tel. 509 122 776

- IRINI Restauracja Grecka, tel. 32 67 166 24; 530 950 999
- Sklep Firmowy Wiking - Przetwórstwo Mięsne Wiking, tel. 533 

804 459

- Zajadalnia U Joli, tel. 605 545 823
- Pizzeria Raviola Zawiercie, tel. 725057997
- Mała Gastronomia AGATKA, tel. 326711361
- Pukawka, tel. 796 509 595
- Pizza z ognia, tel. 571 801 884
- Factor Pub, tel. 326714181
- Kuchnia i Piwo, tel. 32 671 53 56
- Secondo Pizza & Burger, tel. 666133666
- Daglezja Cafe, tel. 509 426 414
- Garmażeria ze Smakiem, tel. 798328128
 - Galeria Smaku-Zawiercie, tel. 889771714
- Cukiernia-Kawiarnia SKAŁA, tel. 601 450 555
- DOLCI, tel. 666 679 116
- Cukiernia Milenka Cafe, tel. 667953316
- POZIOM 511 Design Hotel & SPA, tel. 662 361 548
- Cafe Croofka, tel. 501287174
- Restauracja Pod Figurą, tel. 733 110 000
- Karczma Jurajska, tel. 501 172 273
- SPAR Zuzanka, tel. 515 392 257
- Zielony ogród warzywa i owoce, tel. 731 622 183
- Sklep ogólnospożywczy przy ul. Zegadłowicza 19 
- tel. 606797267, 608347339
- Kebab przy fontannie, Kroczyce, tel. 575 515 105

Oferujecie jedzenie z dowozem albo na wynos, a nie ma Was na li-
ście? Dajcie nam znać mailowo: p.drabek@zawiercie.eu.

W przypadku pytań można kontaktować się z Wydziałem Komu-
nikacji Społecznej. Numer telefonu to: 666023117.

Mamy 14 punktów, w których 
możecie wesprzećfinał WOŚP 

w Zawierciu - np. kupując 
jedzenie albo odbierając 

dziecko z przedszkola. 
Lista poniżej:

 
1. Przedszkole nr 8 
- ul. Wierzbowa 8

2. Przedszkole nr 3
 - ul. Wyszyńskiego 5a

3. YOUCANDOIT Dance Studio 
- Zawiercie (ul. Powstańców 

Śląskich 9)
4. Przedszkole nr 15 
- ul. Wierzbowa 27

5.Delowscy Cafe
 - ul. Blanowska 15

6. Przedszkole nr 1 
- ul. Paderewskiego 57

7. Glamour Paulina Bebel 
- ul. Wierzbowa 16/c

8. Przedszkole 7
 - ul. Sienkiewicza 60

9. Pizzeria LAS - ul. Miejska 12
10.Chicago Bar&Restaurant 

- ul. Sikorskiego 6
11. Przedszkole 6 

- ul. Sienkiewicza 32
12. Venezia Pizzeria & Trattoria 

- ul. Sienkiewicza 1
13. Musztardówka 
- ul. Sikorskiego 6A

14. Sklep P.H.U. Jacek Cichecki 
– ul. Kościuszki 96a 
Wysoka, gm. Łazy.



Odpowiedzi na te pytania są dla 
nas obecnie bardzo istotne. Pande-
mia koronawirusa zupełnie zmieniła 
bowiem naszą rzeczywistość. Nieste-
ty, kultura jest jedną z tych dziedzin, 
która ucierpiała najmocniej. Klienci 
rzadziej odwiedzają nasze instytucje, 
dlatego musimy zmierzyć się z nową 
sytuacją i próbować się do niej dosto-
sować.

Zależy nam na poznaniu Waszych 
opinii. Zachęcamy do przedstawiania 
sugestii, przemyśleń, uwag w ankie-
cie pod linkiem: www.bit.ly/3bfj4GW

W ramach Ferii Online z MOK Za-
wiercie, nasz instruktor, który na co dzień 
uczy w MOK gry na gitarze i prowadzi 
warsztaty bębniarskie, wcielił się w rolę 
gospodarza wideo-programu o muzyce. 
Jego gośćmi byli: Wojciech Alszer, znany 
lepiej jako Fokus - artysta występujący 
w przeszłości w zespole hip-hopowym 
Paktofonika, oraz Wojciech Cugowski, 
polski muzyk, gitarzysta i wokalista 
grup Bracia oraz Cugowscy, syn Krzysz-
tofa Cugowskiego.

Kolejna część naszej oferty to zaję-
cia taneczne z naszą instruktorką tańca 
– Katarzyną Miklas. Dzieciaki mogły 
poznać różne style taneczne – od rock 
and rolla, przez swing, aż po karnawa-
łowe tańce okazjonalne. Katarzyna Mi-
klas przygotowała serię filmów, które 
są cały czas dostępne na naszej stronie 

www.mok.pl i w naszych social 
mediach.

Na szczególną uwagę za-
sługują także wideo-materiały, 
które przygotowała Aleksandra 
Szlęk – na co dzień instruktorka 
prowadząca zajęcia w Pracowni 
Plastycznej w MOK Zawiercie. 
W dwóch filmach, Aleksandra 
podjęła tematykę abstrakcyj-
nej twórczości oraz technik 
kształtowania obrazu, w tym 
puentylizmu. Było także spo-
ro artystycznych inspiracji i 
pomysłów na nieszablonowe two-
rzenie wyjątkowych dzieł. 

Tak samo jak Wy, nie możemy już 
doczekać się, gdy będziemy mogli wrócić 
do normalnej działalności – stacjonar-
nych zajęć, spotkań i wydarzeń. 

W Nowym Roku życzymy sobie 
i Wam, aby to jak najszybciej się spełniło 
i byśmy znów mogli twórczo i aktywnie 
spędzać czas w MOK Zawiercie.

Poniżej przeczytajcie krótką recen-
zję książki autorstwa A. Borkiewicza.

Po pierwsze – szczerość
Być może Wacław Góralczyk pisał 

swoje wiersze bez ambicji wydania ich 
drukiem; być może jednak – jak każdy 
poeta – poczułby dumę, gdyby dane 
mu było wziąć do ręki „Zapiski zawier-
ciańskiego legiończyka” pod redakcją 
Kazimierza Ciechanowicza i Pauliny Stel-
maszczyk, wydane ostatnio przez Miejski 
Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu 
jako kolejną pozycję „Biblioteki Zawier-
cia”.

Kim był bohater tej publi-
kacji? Urodził się w Zawierciu 
w 1897 roku, stąd w 1915 roku 
ruszył na wojnę i został żołnie-

rzem Legionów Piłsudskiego. 

Po wojnie studiował na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim na Wydziale Filo-
zoficznym. Od 1924 roku pracował w 
zawierciańskim Magistracie, był dzia-
łaczem społecznym, wreszcie w latach 
1934-39 był wiceprezydentem miasta. 
Stanął do walki przeciwko hitlerowskim 
najeźdźcom we wrześniu 1939 roku, a ci 
nie zapomnieli mu jego patriotycznej po-
stawy. Aresztowany i wysłany do obozu 
koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen 
zginął tam 10 października 1941 roku. 
Tych kilka, niejako granicznych, faktów 
z życia Wacława Góralczyka jest ważne, 
by właściwie odczytać przesłanie jego 
poezji, choć warto zapoznać się z jego 
biogramem, pomieszczonym w „Zapi-
skach...”. Dzięki niemu lepiej poznamy 
historyczny kontekst tej twórczości, któ-

ra wybuchła młodzieńczą lawą wersów, 
metafor o romantycznej proweniencji, 
wywiedzionych z ducha poezji walczącej 
o Niepodległą tak słowem, jak jej autor 
walczył szablą. Utwory powstałe między 
1915 a 1921 rokiem mają wartość histo-
ryczną, są rodzajem poetyckiego pamięt-
nika młodego legionisty, który rejestro-
wał swe doświadczenia (często bardzo 
dramatyczne!) i chciał je ująć w formę 
bardziej subtelną niż zdawkowy wpis do 
prywatnej kroniki I wojny światowej i 
pierwszych lat Niepodległej Polski.

Nie da się ukryć, że ten zbiór wierszy, 
powstałych na podstawie rękopisu, jaki 
otrzymał kilkanaście lat temu Kazimierz 
Ciechanowicz od rodziny autora, to bar-
dziej dzieło dla badaczy historii regionu 
niż dla wyrafinowanych literaturoznaw-
ców. Bez wątpienia Góralczyk panował 

nad słowem, nieobce mu były wersyfi-
kacyjne struktury, choć – takie odnosi 
się wrażenie – gdy ciąg skojarzeń był dla 
niego ważniejszy od rygorów poetyki, nie 
bał się łamać konwencji, zmieniać me-
trum wiersza, odstępować od regularne-
go rymowania. We współczesnej poezji 
to standard. 100 lat temu trzeba było od-
wagi, by z taką dezynwolturą traktować 
reguły „sztuki słowa”, odwagi wiernego 
żołnierza Naczelnika. Tę książkę warto 
zatem przeczytać, pamiętając, w jakich 
okolicznościach powstały te wiersze i o 
tym, że ich autorowi przede wszystkim 
zależało na szczerości. Podmiot liryczny 
tych wierszy to sam Wacław Góralczyk, 
młodzieniec, żołnierz, poeta. Ilu współ-
czesnych stać na taką odwagę?

A.B.

ZaPLANujmy ofertę 
kulturalną w Zawierciu!

Wspólnie z Wami, mieszkańcami Zawiercia tworzymy „Plan dla kul-
tury”. Jakie nowe zajęcia mogłyby oferować Miejski Ośrodek Kultury 
„Centrum” w Zawierciu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i 
Galeria Stara Łaźnia? Jakie są Wasze potrzeby kulturalne?

„Zapiski zawierciańskiego legiończyka” 
– książka o ostatnim przedwojennym wiceprezydencie

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu wydał w ostatnim czasie kolejną książkę. To kolejna, po 
„Zawierciańskim Pitavalu”, która pokazuje historię Zawiercia od zupełnie nieznanej dotąd strony. Książ-
ka jest dostępna w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej do wypożyczenia, a jej dostępność można 
sprawdzić w serwisie www.zawiercie-mipbp.sowwwa.pl.

Za nami Ferie Online z MOK Zawiercie
Z powodu obostrzeń wprowadzanych przez polski rząd, Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu 
nie mógł zorganizować zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe, tak jak to bywało co roku. Nie 
pozostaliśmy jednak bierni – przygotowaliśmy serię filmów o różnej tematyce i dla różnych grup odbior-
ców. Po to, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

www.mok.pl i w naszych social 

Na szczególną uwagę za-
sługują także wideo-materiały, 
które przygotowała Aleksandra 
Szlęk – na co dzień instruktorka 
prowadząca zajęcia w Pracowni 
Plastycznej w MOK Zawiercie. 

pomysłów na nieszablonowe two-

pozostaliśmy jednak bierni – przygotowaliśmy serię filmów o różnej tematyce i dla różnych grup odbior-

„



W hali OSiR przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu zro-
biło się zdecydowanie jaśniej. Zakończyła się bowiem 
wymiana oświetlenia, które obecnie spełnia normy m.in. 
PlusLigi.

Wymiana oświetlenia w hali 
OSiR przy ulicy Blanowskiej

#SportowySkrót
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Zawodnicy z klubu Kickboxing Małpka Zawiercie 
po raz kolejny osiągnęli ogromny sukces. 23 stycznia 
uczestniczyli w Grand Prix Polski w Kickboxingu w Miń-
sku Mazowieckim. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Walhalla Fight Club. Nasi reprezentanci zdobyli 
aż osiem medali. 

- Pojechaliśmy zdobyć najwyższe miejsca na po-
dium. Nie było łatwo, bo nasi przeciwnicy to najlepsi 
zawodnicy z innych licencjonowanych klubów w Pol-
sce. Każdy krok musi więc być przemyślany i dopraco-
wany w stu procentach. Nie ma miejsca na zawahanie, 
liczy się szybkość, technika, wiara w wygraną i zaanga-
żowanie - mówi trener Paweł Stolarski. 

Zawodnicy z Kickboxing Małpka Zawiercie przy-
wieźli aż 8 medali: 2 złote, 4 srebrne i 2 brązowe. 

Sebastian Girek (senior): 1. miejsce kick light, 
Hubert Marcisz (senior): 1. miejsce kick light, 
Alicja Gajewska (kadet starszy): 3. miejsce kick light, 
Jakub Szpala (kadet starszy): 2. miejsce kick light, 2. 
miejsce pointfighting, 
Zuzanna Lipowicz (kadet młodszy): 3. miejsce: light 
contact, 
Nicola Langner (dzieci): 2. miejsce pointfighting, 2. 
miejsce pałki piankowe.

Jurajscy Rycerze powalczą o Puchar Polski

W pierwszym w nowym roku ligowym meczu siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie przegrali z najlepszą polską drużyną 
ostatnich lat (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) 1:3, a później musieli uznać wyższość Cuprum Lubin (1:3). Jurajscy Rycerze 
ostatnio wygrali jednak po emocjonującym spotkaniu 3:1 z drużyną Ślepsk Malow Suwałki (mecz z rywalami z Będzina zakończył 
się po zamknięciu tego numeru) i zapewnili sobie udział w ćwierćfinale Pucharu Polski.

6 lutego siatkarze z Zawiercia zagrają w Kędzierzynie-Koźlu, a już 3 dni później wrócą do Zawiercia. Ich rywalem będzie wówczas Asseco Reso-
via Rzeszów.

Szczypiorniści Viretu CMC szykują się do ligowych zmagań
Piłkarze ręczni Viretu CMC Zawiercie przygotowują się do rundy rewanżowej I ligi. Podopieczni Mariusza Szczygła mają za sobą już 
pierwsze treningi w 2021 roku (podczas niektórych zajęć szkoleniowca wspierał trener personalny Emil Strumiński) oraz sparingi. 
W ostatnich dwóch meczach zawiercianie pokonali 28:27 MTS Chrzanów i wygrali 31:21 z Grunwaldem Ruda Śląska.

Aż 8 medali dla zawodników 
Kickboxing Małpka


