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z życia miasta
Strefa Aktywności Gospodarczej
Z dużym powodzeniem strefy aktywności gospodarczej funkcjonują od lat 90 ub.
wieku. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2008 r. umożliwiło wprowadzenie działek - o łącznej powierzchni 10 ha, przy ulicy Podmiejskiej i Cerefisko - do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ciągu czterech lat opracowano
również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprzedano jedną
z działek pod budową zakładu i pozyskano środki na budowę drogi.

Szanowni Mieszkańcy,
Kadencja władz samorządowych Zawiercia 2006-2010 dobiega końca.
Jak zmieniło się nasze miasto przez ostatnie cztery lata? Na to i inne pytania
staramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji. Ograniczona objętość spowodowała, że wybraliśmy tylko najważniejsze, w naszej ocenie, informacje i fakty
dotyczące życia Naszego Miasta.
Podstawą wszelkich podejmowanych działań stał się rozwój miasta i zmiana
jego wizerunku, mająca na celu uatrakcyjnienie Zawiercia, jako miejsca potencjalnych inwestycji.
Pomysły, które pojawiły się przez ostatnie lata – takie, jak chociażby Strefa
Aktywności Gospodarczej – zamieniliśmy w czyny. Priorytetem w mijającej
kadencji było i nadal jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
Naszego Miasta, stałe ograniczanie bezrobocia.
W ciągu czterech lat teren o powierzchni 10 ha wprowadziliśmy do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opracowaliśmy miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, sprzedaliśmy część terenów pod budowę
zakładów, pozyskaliśmy środki na budowę dróg. Wprowadziliśmy w życie
uchwały dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości w zamian za
inwestycje.
W 2006 r. powierzchnia terenu Gminy objęta obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego wynosiła niespełna 14%. W czasie kadencji
zwiększyliśmy ją do prawie 95% (!). Skróciliśmy tym samym formalności związane z inwestycją do niezbędnego minimum, wyeliminowaliśmy uznaniowość
decyzji administracyjnych.
Zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu bezrobociu, a także edukacji i rozwojowi młodych ludzi. Na ten cel pozyskaliśmy prawie
9 mln zł środków unijnych.
Duży nacisk położyliśmy na inwestycje związane z budownictwem
mieszkaniowym. Dokończyliśmy budowę budynku wielorodzinnego przy
ulicy Słowiańskiej, rozpoczynamy budowę budynku komunalnego przy ulicy
Westerplatte i Piłsudskiego, udostępniliśmy działkę pod budowę osiedla przy
ulicy Porębskiej. Dochód ze sprzedaży działki zasilił budżet miasta, a budowa
właśnie ruszyła. Modernizujemy istniejące zasoby komunalne.
Przez cztery lata przeprowadziliśmy wiele inwestycji we wszystkich dzielnicach miasta, dzięki czemu poprawiliśmy istniejącą infrastrukturę, poprawiliśmy
komfort życia mieszkańców.
Zrealizowaliśmy wiele inwestycji proekologicznych - rozbudowaliśmy
oczyszczalnię ścieków i zakład utylizacji odpadów komunalnych poprzez budowę kompostowni, wybudowaliśmy suche zbiorniki retencyjne w Kromołowie
oraz wprowadziliśmy selektywną zbiórkę odpadów.
Przekazaliśmy prawie 3 mln zł dotacji dla Starostwa Powiatowego na
realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz
inwestycji drogowych. Kwotą ponad 1,3 mln złotych wsparliśmy Państwową
Powiatową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Podobną kwotą dofinansowaliśmy inne organizacje pozarządowe, dając im szansę na budowę
społeczeństwa obywatelskiego, aktywne życie mieszkańców w różnym wieku i
o różnych zainteresowaniach.
Mijające cztery lata, to przede wszystkim wytężona praca, małe i większe
sukcesy, ale też dylematy, problemy i sprawy trudne, których rozwiązanie
wymaga dalszej pracy – po prostu życie Naszego Miasta.
Zapraszam do lektury
Mirosław Mazur
Prezydent Miasta Zawiercia

Strefa Aktywności Gospodarczej to tereny
zlokalizowane w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej, Rolniczej, Podmiejskiej.
Na potencjalnych inwestorów czeka teren
z doskonałym dostępem komunikacyjnym
oraz z ewentualnym podłączeniem niezbędnych mediów, przeznaczony pod działalność gospodarczą w zakresie: produkcji,
usług, logistyki, składowania i magazynowania.
Katowicka SSE została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18
czerwca 1996 r. na okres 20 lat w celu
wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacji przemysłu oraz stworzenia

Wizualizacja budowy zakładu firmy ALURON

nowych miejsc pracy w regionie
katowickim. Zyski utworzenia
KSSE to: przygotowanie działek

Powstanie zakład
Prezydent miasta - Mirosław Mazur, reprezentujący Katowicką Specjalną
Strefę Ekonomiczną - Mirosław Pachucki oraz wiceprezes ALURONU Marcin Liwoch podpisali umowę sprzedaży działki przy ulicy Podmiejskiej
znajdującej się na terenie Strefy na rzecz zawierciańskiej firmy. Na działce Aluron wybuduje nowy zakład do produkcji metalowych elementów
stolarki budowlanej, konstrukcji metalowych oraz obróbki metali. Pracę
znajdzie 60 osób. Koszt inwestycji to 30,5 mln zł.

Prezydent M. Mazur podpisuje umowę sprzedaży działki w SAG

do sprzedaży, nowe inwestycje
i nowe miejsca pracy oraz korzyści dla przedsiębiorców.

W numerze:
Na jakie ulgi mogą liczyć inwestorzy?
Str. 2
Ponad 9 mln zł na inwestycje drogowe. Sprawdź, które drogi zrobiono.
Str. 4 – 6
Co zrobiliśmy z 46 mln zł, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej?
Str. 3-8
Co zrobiono w poszczególnych dzielnicach?
Str. 7 – 8
Prawie 9 mln zł pozyskano na walkę z
bezrobociem. Przeczytaj o efektach.
Str. 9
Jak mieszkańcy mogą rozwijać swoje
zainteresowania.
Str. 10
Prawie 3 mln zł przekazano do budżetu
Starostwa. Na co je wydano?
Str. 11
Co zrobiono w trosce o zdrowie dzieci?
Str. 11
Jak wyglądają zawierciańskie
budynki po termomodernizacji?
Str. 12
4 mln zł na budowę przedszkola.
Przeczytaj o postępie prac.
Str. 13
Najważniejsze inwestycje ekologiczne.
Str. 17 – 18
Przejęcie udziałów RPWiK.
Str. 19
Feel, PIN, Perfect. Koncerty największych gwiazd w Zawierciu.
str. 21
Sztuka na ulicy, czyli wystawy plenerowe.
Str. 22
Szykuje się przebudowa dworca PKP.
Str. 24
Z ostatniej chwili: Kolejne ronda, nowe
ławki i place zabaw.
Str. 27
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Ulgi w podatkach
Rozwijanie aktywności gospodarczej na terenie naszej
Gminy oraz jej rozwój, to główne cele pomocy publicznej
udzielanej przez władze samorządowe w formie zwolnień
podatkowych.
Aby zachęcić inwestorów do inwestycji na
terenie Zawiercia 29 października 2008 r.
podjęto uchwałę dotyczącą zwolnień od
podatku od nieruchomości. Zwolnienie
obejmuje nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części służące prowadzeniu
działalności gospodarczej, z wyłączeniem
działalności handlowej.
Zwolnienie jest udzielane w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że wielkość
pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie trzyletnim ograniczona jest do wysokości 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu
gospodarczego, działającego w sektorze
transportu drogowego - do 100 tys. euro.
- Opracowując program pomocy de minimis, mieliśmy zamiar udzielić nie tylko
pomocy przedsiębiorcy, ale także przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia
występującego na terenie Gminy – mówi
prezydent miasta Mirosław Mazur.
Dlatego też jednym z kryteriów warunkującym skorzystanie z pomocy jest wymóg
utworzenia konkretnej liczby miejsc pracy
i utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres trwania zwolnienia.
W przypadku utworzenia co najmniej 3

Lider planów
zagospodarowania
przestrzennego
Plany mają ogromne znaczenie dla inwestorów, gdyż usprawniają, a tym samym
skracają proces inwestycyjny. Do końca
2006 r. powierzchnia terenu Gminy objęta
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosiła ok. 13,81%.
Obecnie łączna powierzchnia terenu gminy
objęta obowiązującymi planami wynosi ok.
95%.
Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zostały objęte wszystkie
istotne fragmenty miasta.

miejsc pracy, zwolnienie przysługuje na
okres 3 lat, 10 miejsc pracy – na okres
5 lat, a w przypadku, gdy przedsiębiorca
utworzy co najmniej 50 miejsc pracy może
skorzystać z 7 - letniego okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Kolejną uchwałę podatkową podjęto 26
sierpnia 2009 r. Dotyczy ona udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta.
Określa ona tryb i zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla
budynków lub ich części, budowli lub ich
części, przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie Zawiercia z wyłączeniem działalności handlowej.
Zwolnienie przysługuje na okres 12 miesięcy, jeżeli nakłady finansowe na nową
inwestycję przekroczą równowartość 100
tys. euro, lub zostanie utworzonych co
najmniej 5 nowych miejsc pracy oraz na
okres 24 miesięcy, jeżeli zainwestowana
zostanie kwota 150 tys. euro lub utworzonych 10 nowych miejsc pracy.

4 mln zł
na budowę
drogi do Strefy

Droga do
Strefy

Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie
do budowy drogi do SAG w wysokości ponad 4 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Całkowity koszt budowy
drogi wynosi ponad 10 mln zł.
Projekt zakłada budowę drogi na odcinku
od ulicy Podmiejskiej do Mrzygłodzkiej. Rozpoczęcie realizacji projektu w Strefie, to początek budowy zachodniej obwodnicy miasta Zawiercia. Droga ułatwi skomunikowanie
Strefy Aktywności Gospodarczej z drogami
dojazdowymi do Zawiercia.

Powierzchnia Gminy objęta planem zagospodarowania przestrzennego
Do 2006 roku – 13,81%
Obecnie – 95%
ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Podatki dla mieszkańców
w latach 2006 – 2010
na stałym poziomie
0,15 zł - za m2 gruntu
0,49 zł – za m2 budynku

Podatki dla biznesu
w latach 2006 – 2010

jedne z najniższych w regionie
za m2 gruntu

za m2 budynku

2006 r. – 0,60 zł 16,70 zł
2010 r. – 0,61 zł 16,98 zł

Obwodnica coraz
bliżej Zawiercia
Trwają prace związane z budową obwodnicy. Jeden z jej etapów to obwodnica Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78,
której realizacja dobiega właśnie końca.
Kolejny etap obejmuje budowę drogi omijającej miejscowości: Porębę, Zawiercie, Kroczyce, Pradła i Szczekociny. Koszt
inwestycji to 283,4 mln zł.

Konsultacje społeczne w Miejskim Ośrodku Kultury

Po dwudziestu latach oczekiwania powstanie droga dwujezdniowa,
o dwóch pasach ruchu w każdym
kierunku. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla inwestycji, która
wymagana jest do wydania decyzji lokalizacyjnej.
Uzupełnieniem tej inwestycji będzie
droga dojazdowa do Strefy Aktywności Gospodarczej, która jest począt-

kiem budowy zachodniej obwodnicy
miasta Zawiercia.
Obwodnica ma na celu: usprawnienie
komunikacji tranzytowej na kierunku
Siewierz – Kielce, odciążenie z ruchu
tranzytowego miejscowości, poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego lokalnego, zmniejszenie emisji spalin oraz
hałasu, umożliwienie rozwoju bazy turystycznej w ośrodkach Jury Krakowsko
– Częstochowskiej.
www.zawiercie.eu
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Projekty proinwestycyjne Gminy
Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu

Budżet miasta
w latach
2006-2010

Projekt ma na celu podniesienie usług świadczonych przez Urząd Miejski na rzecz sektora gospodarki oraz inwestorów krajowych i
zagranicznych. Polega na budowie platformy informatycznej prezentującej walory i zasoby gminy w różnych ujęciach, atrakcyjnych z
punktu widzenia potencjalnego inwestora. Ma również wspierać rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami. System
będzie dostępny w Internecie.
Wartość projektu finansowanego z UE to 1 mln 600 tys. zł.

Budżet 2006 r.
Poprzednia kadencja

Zawiercie - miasto dobrych połączeń

Dochody – 113.774.234 zł
W tym na inwestycje – 14.070.048 zł

Projekt zakłada intensywną promocję gospodarczą miasta, pod kątem oferty inwestycyjnej, związanej z rozwijającą się Strefą Aktywności Gospodarczej, ale także z osobami fizycznymi.
Umożliwi między innymi prezentację oferty inwestycyjnej miasta i terenów w SAG, na międzynarodowych i krajowych targach inwestycyjnych. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 400 tys. zł.

Budżet 2007 r.

Kryształowy Szlak Zawiercia - stworzenie nowego
produktu turystycznego
Przykładem współpracy samorządu Zawiercia z przedsiębiorcami jest projekt: Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego. Projekt związany jest bezpośrednio z promocją turystyczną i dotyczy wykorzystania zasobów historycznych Huty
Szkła w Zawierciu, jako atrakcji turystycznej. Realizacja projektu bazuje na zabytkowej części Huty oraz wybranych atrakcjach turystycznych Zawiercia. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja rozwoju i komercjalizacji przemysłowego produktu turystycznego, jakim jest Kryształowy Szlak. Ambitnym planem jest włączenie tej atrakcji do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Projekt finansowany z UE o wartości prawie 180 tys. zł.

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Dochody - 141.253.667 zł
W tym na inwestycje – 30.611.981 zł
Budżet 2008 r.
Dochody – 175.826.577 zł
W tym na inwestycje – 50.524.174 zł
Budżet 2009 r.
Dochody – 184.262.184 zł
W tym na inwestycje – 63.572.128 zł

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Budżet 2010 r.

Promujemy Zawiercie na targach
Nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego miasta oraz regionu,
to główny cel wiedeńskich Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji
Real Vienna 2010. Gmina promowała się
wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Polskiej w Wiedniu oraz
z jedenastoma innymi regionami i miastami z
całej Polski. Oprócz Urzędu Miejskiego nasz

region reprezentował Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. Udział w Targach
odbył się w ramach projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń”.
Swoją ofertę inwestycyjną Zawiercie prezentowało na największych w Europie targach inwestycyjnych REAL EXPO w Monachium. Ta
licząca się w świecie impreza wystawiennicza
ściąga do stolicy Bawarii setki wystawców
związanych z procesem inwestycyjnym.

Dochody – 128.461.937 zł
W tym na inwestycje – 16.578.217 zł

Prawie
46 mln zł
pozyskanych
z Unii
Europejskiej

Menadżer Zagłębia

Po raz jedenasty uhonorowano menadżerów Zagłębia. Tym razem Wielka Gala odbyła się w Zawierciu. Honory gospodarza uroczystości pełnił prezydent miasta Mirosław Mazur.
Po raz pierwszy Zawiercie gościło
jednych z najprężniej działających
biznesmenów i menadżerów na
terenie Śląska i Zagłębia. Podczas 10 edycji konkursu nagrody
Menadżera Zagłębia otrzymało 47
osób. Przy okazji kolejnych Gali
przyznawano specjalne wyróżnienia. 5 firm otrzymało certyfikat
ekologiczny „Grunt to zdrowie”,
6 osób wyróżnienie „Europejski
Standard”, raz tytuł artysty roku i
raz dziennikarza roku. Gale finalizujące poszczególne edycje, rozgrywały się w różnych miastach w
Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu.
W Zawierciu wręczono 11 statuetek.
Wśród gości m.in. Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego (czwarty od prawej)

www.zawiercie.eu

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Inwestycje. Wyremontowane drogi i chodniki
Na remonty kapitalne chodników i dróg
przeznaczono w latach 2007 - 2010
ponad 5 mln zł. Powstało 11.550,09 mb
nowych i przebudowanych dróg oraz
27.370 m2 wyremontowanych dróg
i chodników. Prowadzono wspólne
inwestycje drogowe ze Starostwem
Powiatowym, do budżetu którego
przekazano ponad 1 mln zł.
Nowe drogi powstały w ulicach:
- Czysta,
- Dobra,
- Wspólna,
- Słowiańska,
- Łabędzia,
- Bzowska,
- Morelowa,
- Anny Jagiellonki i Jana Kazimierza,
- Wielka,
- Dawna,
- Długa,
- Karowa,
- Utwardzono ulicę Puchacza.

11.550,09 mb

nowych i przebudowanych dróg

27.370 m2

wyremontowanych dróg i chodników

Ulica Zacisze

Nowe chodniki wybudowano w ulicach:
- Piekarska,
- Żabia.

Ulica Długa

Przebudowano ulice:
- Długa,
- Żółwia,
- Cerefisko wraz z odwodnieniem.
Przeprowadzono remonty kapitalne
dróg i chodników:
- jezdni ul. Dojazd, Dworskiej, Marszałkowskiej - na odcinku od ul. Widok do
ul. Górnośląskiej, Szklarskiej,
- jezdni i chodnika w ul. Parkowej,
Marszałkowskiej, Polnej – Etap II, III, IV,
Szkolnej, Spółdzielczej,
- chodnika pomiędzy ulicami: Górnośląską
a Obrońców Poczty Gdańskiej,
- chodnika w ul. Zacisze wraz z zatoką
parkingową,
- chodnika w ul. Zaparkowej, Metalowców, Nowowierzbowej, Orzeszkowej,
Wroniej i Pułaskiego, Brzozowej, Sienkiewicza,
- odcinka chodnika w ul. Wyszyńskiego,
- drogi dojazdowej od ulicy Marszałkowskiej do Żłobka, do budynku OSP w
Pomrożycach.

Ulica Dawna

Pozostałe inwestycje drogowe:
- Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa;
- Opracowanie dokumentacji technicznej
w zakresie rozwoju drogownictwa, która
umożliwi budowę nowych dróg;
- Wykonanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej ulic: Karowej, Anny
Jagiellonki, Jana Kazimierza;
- Zaktualizowano mapę do celów projektowych ulic: Anny Jagiellonki, Jana Kazimierza, Morelowej – odcinek II, Karowej,
Zbożowej, Żniwnej, Długiej.

Ulica Łabędzia

Ponad 9 mln zł
na inwestycje
drogowe
Ulica Źródlana

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

www.zawiercie.eu
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Ulica Żabia

Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ulica Jana Kazimierza i ulica Anny Jagiellonki wraz z odwodnieniem
W ramach prac wykonywano chodniki w ul. Anny Jagiellonki oraz jezdnie, chodniki i wjazdy w ul. Jana Kazimierza. Inwestycja została dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego
w ramach tzw. „schetynówki”.
Do budżetu Starostwa przekazano środki m.in. na:
* przebudowę wiaduktu drogowego nad torami PKP w drodze powiatowej, ulica Marciszowska na Borowym Polu,
* wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy części chodnika w ulicy
Blanowskiej.
Wspólną inwestycją Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego jest przebudowa drogi powiatowej - ulica Apteczna i 11 Listopada, na odcinku od DK 78
ulica Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic: Kościuszki i Blanowskiej.
Inwestycja obejmuje: budowę chodników, położenie nowej nawierzchni. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach tzw. „schetynówki”. Wartość zadania to ponad 4 mln zł. Środki własne - to prawie 3 mln zł, po połowie gminy i powiatu.

Parking - ul. Batorego

Łącznik pomiędzy ul. Towarową i Żabią

Ulica Marszałkowska

Parking - Miasteczko ruchu drogowego

www.zawiercie.eu

Ulica Anny Jagiellonki
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Przebudowano miejsca postojowe przy ulicach:
Wierzbowa 24 miejsc parkingowych,
Batorego 18 miejsc parkingowych,
Zacisze 11 miejsc parkingowych.
Wykonano remont kapitalny zatoki parkingowej przy ul. Dożynkowej.
Nowa zatoka parkingowa powstała przy ulicach:
Wierzbowa 22 miejsca postojowe,
Piekarska 8 miejsc postojowych,
Brzozowa 14 miejsc postojowych,
Marszałkowska 13 miejsc postojowych,
Dożynkowa 10 miejsc postojowych.
Wybudowano parking dla samochodów osobowych i autokarów w ramach
zadania „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” przy ul. Miodowej oraz przy Przedszkolu nr 2.
W 2010 r. planowana jest przebudowa zatok parkingowych na Placu J. Dąbrowskiego – 115
miejsc oraz budowa zatok parkingowych przy ul. Huldczyńskiego – 31 miejsc, Towarowej – 19, Niedziałkowskiego – 14 oraz budowa - 21 miejsc parkingowych w podziemiach planowanego do realizacji w latach 2010-2011 budynku komunalnego.
W ramach prowadzonych inwestycji w mieście:
- zrekonstruowano i zmodernizowano zabytkową studnię na rynku w Kromołowie,
- zmodernizowano budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmodernizowano budynek Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”.

Ulica Długa

Ulica Apteczna

Ulica Wspólna

Wyremontowana studnia w Kromołowie

Parking - ul. Wierzbowa

Powstało 120 nowych
miejsc postojowych.
Powstanie kolejnych 200.
Ulica Dębowa

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta
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W dzielnicach zrobiono
Remonty chodników i dróg, budowa kanalizacji sanitarnej, dobudowa oświetlenia ulicznego oraz budowa placów zabaw, to
niektóre z inwestycji, jakie przeprowadzono w dzielnicach i sołectwach miasta. Otrzymują one w ramach Funduszu Sołeckiego
pieniądze na realizację inwestycji. Kwota w wysokości 15 tys. zł
jest przeznaczana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez lokalną
społeczność. Pozostałe dzielnice – z inicjatywy prezydenta miasta
Mirosława Mazura - również otrzymują środki z budżetu gminy na
realizację lokalnych potrzeb.
Dzielnica Argentyna
- kapitalny remont chodników w ulicy Metalowców,
- kapitalny remont odcinka chodnika w ulicy Sienkiewicza od wjazdu do budynku nr 60a
do ulicy Polskiej,
- dobudowa kanalizacji w ulicy Senatorskiej.
Dzielnica Blanowice
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa nawierzchni jezdni w ulicy Karowej,
- wykonanie projektu technicznego dla ulicy Niecałej,
- wykonanie projektu ulicy Wygon.
Dzielnica Borowe Pole
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- przebudowa ulic Jodłowej i Rumiankowej wraz z jej odwodnieniem,
- wykonanie projektów technicznych na budowę ulic: Jodłowa Rumiankowa,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem warunków technicznych
oświetlenia ulicy Borowej,
- budowa boiska „Orlik”.
Dzielnica Bzów
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa ulicy Czwartaków,
- przebudowa ulicy Zuchowej - wykonanie projektu,
- budowa oświetlenia w ulicy Żołnierskiej,
- wykonanie projektu ulicy Czwartaków,
- wykonanie map do celów projektowych dla ulicy Zuchowej,
- termomodernizacja strażnicy OSP,
- zakup pieca do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14,
- otwarcie oddziału przedszkolnego w „czternastce”.
Dzielnica Centrum
- budowa chodnika i miejsc postojowych w ulicy Piekarskiej,
- kapitalny remont chodnika w ulicy Wyszyńskiego i w ulicy Wroniej od Pułaskiego do
Kilińskiego,
- przebudowa parkingu przy ulicy Batorego,
- przebudowa alejki w parku im. A. Mickiewicza,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ulicy Reymonta,
- budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych na
remont kapitalny jezdni, chodnika i zatoki postojowej w ulicy Junackiej wraz z modernizacją oświetlenia,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego chodnika przy ulicy Pomorskiej,
- budowa boiska „Orlik”.

Dzielnica Miodowa

Dzielnica Dąbrowica
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa nawierzchni w ulicy Bzowskiej,
- budowa chodnika w ulicy Żabiej,
- przebudowa ulicy Żółwiej,
- remont jezdni w ulicy Szklarskiej,
- opracowanie projektu budowy ulicy Wypaliska.
Dzielnica Kromołów
- budowa suchych zbiorników retencyjnych w rejonie ulicy Żelaznej w ramach zadania
„Ochrona Kromołowa przed powodzią”,
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie do oczyszczalni ścieków,
- wykonanie projektu kolektorów uzupełniających wzdłuż ulicy Siewierskiej,
- rekonstrukcja i modernizacja zabytkowej studni na rynku,
- dobudowa oświetlenia w ulicach Dożynkowa, Uśmiechu, Kredytowa,
- wykonanie projektu na budowę odcinka ulicy Uśmiechu i ulicy Prostej,
- budowa zatoki parkingowej w ulicy Dożynkowej,
- wykonanie projektu na zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz
z odkryciem źródeł Warty,
- wykonanie zagospodarowania placu zabaw oraz budowa chodnika w ramach „Budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego”,
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego odcinka chodnika, ścieżki rowerowej i kanału deszczowego przy ulicy Siewierskiej.
Dzielnica Marciszów
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa wodociągu w ulicach Bocianiej, Słowiczej i Jaskółczej,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Sokolej,
- budowa odcinka ulicy Łabędziej,
- dobudowa oświetlenia w ulicy Myśliwskiej, Szczygłów, boczna od Mrzygłodzkiej,
Myśliwskiej, Przepiórczej.
Dzielnica Miodowa
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- remont kapitalny jezdni i chodników ulicy Polnej - Etap II, III, IV - od ulicy Dalekiej do
Miodowej,
- budowa miasteczka ruchu drogowego – I etap budowa parkingu dla autobusów i
samochodów osobowych,
- montaż urządzeń na placu zabaw.

Dzielnica Borowe Pole

www.zawiercie.eu

Dzielnica Piłsudskiego
- zakończenie budowy budynku wielorodzinnego,
- budowa ulicy Słowiańskiej wraz z chodnikiem i parkingiem,
- remont nawierzchni i chodników w ulicy Parkowej,
- kapitalny remont jezdni ulicy Dojazd, chodnika w ulicy Zaparkowej, parkingu w ulicy
Wierzbowej,
- przebudowa miejsc postojowych przy ulicy Wierzbowej,
- montaż urządzeń na placu zabaw,
- wykonano projekt budowlano - wykonawczy na podłączenie istniejącej wydzielonej
sieci oświetlenia ulicznego przy drodze bocznej od ulicy Wierzbowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zatok parkingowych
przy ulicy Huldczyńskiego.
z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Dzielnica Stary Rynek
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Morelowej i Wspólnej,
- budowa ulicy Wspólnej II etap i Dawnej,
- przebudowa nawierzchni ulicy Morelowej,
- remont chodników i nawierzchni w ulicy Szkolnej – I etap i II etap,
- budowa ulicy Staroszkolnej,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zatok parkingowych na Placu
Dąbrowskiego,
- remont ulicy Aptecznej i budowa ronda,
- remont ulicy Marszałkowskiej,
- budowa parkingu na ulicy Marszałkowskiej,
- remont drogi przy Przedszkolu nr 2 i Miejskim Żłobku,
- termomodernizacja i rozbudowa Miejskiego Żłobka.
Dzielnica Stawki
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- budowa jezdni i chodników w ulicy Czystej,
- budowa nawierzchni w ulicy Jana Kazimierza,
- rozpoczęcie robót w ulicy A. Jagiellonki i Długiej,
- wykonanie projektów ulic Miejskiej, Solidnej, Próżnej, Bagno, Sitowie,
- planowana przebudowa ulicy Bagno wraz z odwodnieniem.
Dzielnica Szymańskiego
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budynek wielorodzinny w
osiedlu TAZ,
- budowa chodnika,
- zmiana organizacji ruchu na ul. Westerplatte,
- remonty w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- prace pielęgnacyjne w parku,
- budowa łącznika między ulicami Westerplatte i Niedziałkowskiego,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych,
- planowana budowa budynku komunalnego.

Ulica Harcerska w Kromołowie

Dzielnica Warty
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- remont nawierzchni asfaltowej w ulicy Chrzanowskiego,
- remont chodników w ulicy Orzeszkowej,
- dobudowa oświetlenia w ulicy Orzeszkowej.

Łącznik między ul. Westerplatte i Niedziałkowskiego

Dzielnica Zuzanka
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- remont kapitalny jezdni i chodników w ulicy Spółdzielczej,
- remont kapitalny chodników w ulicy Nowowierzbowej (etap I od ulicy Broniewskiego
do ulicy Żytniej) oraz od ulicy Gałczyńskiego do ulicy Źródlanej,
- remont kapitalny chodnika i zatoki parkingowej przy ulicy Zacisze,
- dobudowa oświetlenia w ulicy Olchowej,
- aktualizacja dokumentacji projektowej remontu kapitalnego ulicy Gałczyńskiego.
Dzielnica Żerkowice
- remont kapitalny jezdni ulicy Dworskiej wraz ze zjazdami,
- dobudowa oświetlenia w ulicy Warzywnej,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw,
- wykonanie niwelacji terenu pod boisko wraz z plantowaniem skarp.
Sołectwo Karlin
- modernizacja ulicy Wielkiej,
- dobudowa oświetlenia w ulicy Biały Kamień i Karlińskiej,
- remont budynku strażnicy.
Sołectwo Łośnice
- budowa kanalizacji sanitarnej w całej dzielnicy,
- montaż urządzeń na placu zabaw,
- dobudowa oprawy oświetlenia ulicznego w ulicy Piwnicznej.
Sołectwo Pomrożyce
- remont kapitalny drogi dojazdowej do budynku OSP,
- zagospodarowanie terenu wokół boiska,
- montaż urządzeń na placu zabaw,
- zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla OSP.

Dzielnica Blanowice

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Sołectwo Skarżyce
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bez nazwy,
- montaż urządzeń na placu zabaw,
- dobudowa opraw oświetleniowych,
- wyrównanie terenu pod przyszłe zagospodarowanie działki,
- zagospodarowanie terenu przy remizie.
www.zawiercie.eu
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Przeciwdziałanie bezrobociu
Miasto bardzo aktywnie zaangażowało się
w przedsięwzięcia służące przeciwdziałaniu bezrobociu,
a także edukacji i rozwojowi młodych ludzi.
Na wszystkie projekty pozyskano środki z Unii
Europejskiej – 9 milionów złotych.

Fach w ręku
Projekt skierowany do 100 mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego pozostających bez zatrudnienia, którzy dzięki wsparciu uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, co w rezultacie ma pomóc im w uzyskaniu
zatrudnienia. Całkowita wartość projektu to ponad 600 tys. zł.

Mój cel - własna firma
Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie zawierciańskim, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości kobiet, to cel projektu. Oferuje on
kompleksowe szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe. Realizacja projektu bezpłatnie
umożliwia otwarcie własnej działalności gospodarczej, a w dalszej perspektywie – zatrudnienie pracowników i wzrost inwestycji w Zawierciu i powiecie. Kwota pozyskanych
środków to ponad 2,5 mln zł.

Nasz cel - Twoja firma
Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przygotowanie 60 osób pozostających bez zatrudnienia do założenia własnej działalności gospodarczej, to cel projektu.
Adresatami są przede wszystkim osoby młode do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego oraz osoby powyżej 45 roku życia, dla których własna firma jest często jedyną
alternatywą powrotu na rynek pracy. Wartość projektu to prawie 3 mln zł.

Profesjonalnie i zawodowo
Skierowany do 160 mieszkańców Zawiercia lub powiatu zawierciańskiego pozostających
bez zatrudnienia, którzy dzięki wsparciu uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnikom projektu zaoferowano szkolenia w
zawodach: opiekunka do dziecka, kosmetyczka, pracownik biurowy oraz agent ochrony.
Wartość projektu to prawie 1 mln zł.

Szansa i sukces
Poprawa sytuacji zawodowej 200 mieszkańców powiatu zawierciańskiego pozostających
bez zatrudnienia poprzez wyposażenie ich w niezbędne na rynku pracy kwalifikacje w
zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz wykorzystania komputerów i pakietów
biurowych, to cel projektu. Kwota pozyskanych środków to prawie 2 mln zł.

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Szansa i sukces”

Spotkania prezydenta
z mieszkańcami
Inicjatorem spotkań z mieszkańcami dzielnic oraz
sołectw był prezydent miasta Mirosław Mazur.
W spotkaniach uczestniczyli również zastępcy
prezydenta Barbara Łada i Anna Nemś oraz
radni Rady Miejskiej i przedstawiciele jednostek Gminy.
Przewodniczący i sołtysi przedstawiali propozycje inwestycji w dzielnicy i sołectwie na
kolejny rok oraz rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego i przydzielonych funduszy dla każdej z dzielnic.
Najczęściej pojawiającymi się postulatami mieszkańców było:
- budowa, przebudowa lub naprawa drogi, chodnika, placu zabaw,
- zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych,
- refundacja kosztów związanych z wymianą pokrycia dachu lub pieca,
- zwiększenie częstotliwości wywozu śmieci,
- ustawienie dodatkowych koszy na śmieci,
- interwencja w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez zakład,
- zwiększenie ilość patroli przez Straż Miejską i policję,
- zabezpieczenie ruin budynków,
- zamontowanie lustra na skrzyżowaniu lub zmiana organizacji ruchu,
- zwiększenie ilości i częstotliwości kursów miejskich autobusów.
Problemy mieszkańców, które związane były z innymi administratorami były przekazywane, np. do Powiatowego Zarządu Dróg.
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Paleta szans dla mieszkańców Miasto wspiera
Projekty
organizacje pozarządowe
prospołeczne

Mają na celu promocję i aktywizację
społeczną mieszkańców Zawiercia,
będących pod opieką Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej. Na realizację projektów pozyskano prawie 3 mln zł.

Centrum Integracji Społecznej
„Pomocne Tobie”
Projekt realizowany w partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Dobroczynnym w Kluczach. Obejmuje wsparciem grupę 80 osób bezrobotnych z terenu
Zawiercia. Głównym celem jest kompleksowa
aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.
Wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

Promocja aktywnej integracji społecznej
na terenie miasta Zawiercie
Celem projektu jest zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej osób korzystających
z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz
poprawa funkcjonowania społecznego ich najbliższej rodziny. Wartość projektu to prawie
1 mln zł.

Zawierciańscy Romowie wczoraj
i dziś – promocja integracji
społeczności romskiej
W ramach projektu przeprowadzono rekrutację pracowników instytucji państwowych mających kontakt ze społecznością romską oraz
sześć szkoleń, podczas których przeszkolono
ponad 90 osób z zakresu wiedzy o społeczności romskiej.
Wartość projektu to prawie 300 tys. zł.

Rozwiązywanie problemów osiedla, uczestnictwo w grupach samopomocowych, utworzenie Osiedlowego Klubu Młodzieżowego
oraz korzystanie z poradnictwa prawnego i
psychologicznego, to możliwości, które daje
mieszkańcom osiedla Szymańskiego uczestnictwo w Programie Aktywności Lokalnej PAL
„PALeta szans”.

Kuchnia Św. Antoniego
Gmina Zawiercie wspiera Kuchnię „Św. Antoniego” przy Parafii Św. App. Piotra i Pawła.
W latach 2006 – 2010 pomocą objęto 1070
osób, którym sfinansowano łącznie 750 zup
regeneracyjnych i 320 podwieczorków. W
ciągu czterech lat przeznaczono na ten cel z
budżetu miasta ok. 153 tys. zł.

Spotkanie integracyjne członków Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Z dniem 1 września 2009 r. powołany został Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych. Do jego zadań należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie i realizacja otwartych konkursów w ramach dotacji na realizację
zadań publicznych Gminy Zawiercie, przygotowywanie projektów rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wigilia członkiń Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi

Na terenie miasta działa ponad 90 organizacji pozarządowych, w tym: 30 stowarzyszeń
rejestrowych, 12 stowarzyszeń pożytku publicznego, 11 stowarzyszeń zwykłych, 11 stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych, 21 terenowych jednostek organizacyjnych, 2 fundacje.

Spotkanie integracyjne uczestników jednego z projektów

Młodzież rozwija swoje
zainteresowania
Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej realizowano projekty związane z edukacją i wychowaniem młodzieży. Uczniowie zawierciańskich szkół mieli możliwość
rozwijania swoich zainteresowań i uzupełniania wiedzy.
Edukacja dla rozwoju
W ramach projektu uczniowie 4 zawierciańskich gimnazjów mieli możliwość uzupełnienia swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych.
Łączna wartość projektu to prawie 1,5
mln zł.
Leonardo da Vinci - Leonardo of the Lakes
Główny cel projektu to promocja gminy i jej
atrakcji turystycznych, rozwijanie współpracy dotyczących kształcenia młodzieży szkół
hotelarsko-gastronomicznych i jej wprowadzenia na rynek pracy. Wartość projektu
to prawie 22 tys. zł.
Integracja europejska poprzez sport
Celem projektu jest rozwijanie europejskiej
współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami gmin Zawiercie i Ponte Lambro
oraz zapoznanie Włochów z naszym regionem i jego atrakcjami. Wartość projektu
to prawie 4,5 tys. zł.
ZAWIERCIE 2006-2010

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas Olimpiady Uniwersytetów

Najbardziej prężnie działającą organizacją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zrzesza 440 osób w różnych sekcjach i kółkach zainteresowań.
Dzięki powołaniu Pełnomocnika organizacje mają większe możliwości w realizacji swych
planów i zamierzeń na rzecz Gminy i mieszkańców oraz łatwiejszy dostęp do informacji,
w jaki sposób pozyskiwać środki na realizację różnych zadań zarówno z udziałem Gminy,
jak i z Unii Europejskiej.

European Mobility Training
Projekt realizowany przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego
z Como (Włochy) a Wydziałem Edukacji
Starostwa Powiatowego. Celem projektu
jest ustawiczna współpraca Zespołu Szkół
im. H. Kołłątaja z włoskimi hotelami oraz
zaprezentowanie zawierciańskiej szkoły i
promocja gminy Zawiercie.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina
Zawiercie
Projekt ma na celu upowszechnienie dostępu do Internetu i usług świadczonych przez
Internet, szczególnie usług o charakterze
publicznym. W ramach projektu jednostki
gminy (MOK, Biblioteki, OSiR, itd.), a także
remizy OSP wzbogacą się o ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu.
Wartość projektu to ponad 5 mln zł.

z życia miasta

Spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia Daj Szansę

W latach 2006 – 2010
prawie 1 mln 400 tys. zł
przekazano na organizacje
pozarządowe
www.zawiercie.eu
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Miasto wspiera powiat...
Starostwo Powiatowe
Wspólną inwestycją Urzędu Miejskiego i
Starostwa Powiatowego jest przebudowa drogi powiatowej - ulica Apteczna i
11 Listopada, na odcinku od DK 78 ulica
Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic:
Kościuszki i Blanowskiej.
Inwestycja obejmuje: budowę chodników,
położenie nowej nawierzchni. Wniosek o
dofinansowanie prac został złożony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość zadania to
ponad 4 mln zł. Środki własne to prawie
3 mln zł po połowie gminy i powiatu.

Ponadto dofinansowano:
- przebudowę wiaduktu drogowego nad
torami PKP w drodze powiatowej, ulica
Marciszowska na Borowym Polu (500
tys. zł),
- wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy części chodnika
w ulicy Blanowskiej (ok. 8 tys. zł)
Szpital Powiatowy
Przekazano kwotę 100 tys. zł na remont
i doposażenie izby przyjęć Szpitala Powiatowego.
Sfinansowano zakup aparatury medycznej dla Poradni Endoskopii na kwotę
113 tys. zł.

W latach 2007-2010
przekazano do budżetu
Starostwa kwotę
prawie 3 mln zł
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Gmina Zawiercie sfinansowała na kwotę
196 tys. zł zakup sprzętu medycznego dla
Poradni Okulistycznej oraz Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego.
Dla Poradni Okulistycznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego przekazano kolejną dotację w wysokości ok. 57 tys. zł.
Doposażono Poradnię Histopatologiczną
Szpitala Powiatowego, przekazując ponad 121 tys. zł.
Komenda Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej
Gmina Zawiercie wsparła kwotą 1 miliona
złotych zakup samochodu ratownictwa
wysokościowego wyposażonego w drabinę, sięgającą najwyższych kondygnacji
budynków.

... i inne instytucje

Komenda Powiatowa Policji
Za kwotę 74 tys. zł zakupiono dwa nowe
samochody wraz z wyposażeniem.
Pogotowie ratunkowe
Z budżetu miasta przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Rejonowego Pogotowia

Prace remontowe na wiadukcie na Borowym Polu

Aparat do badania oczu
(lampa szczelinowa z tonometrem)

Ratunkowego w Sosnowcu dotacje na
dofinansowanie zakupu podnośnika samochodowego dla Stacji Transportu
Sanitarnego w Zawierciu w wysokości
12 tys. zł.

W trosce
o zdrowie dzieci

Profilaktyka chorób oczu u dzieci oraz Diagnostyka
hematologiczna u dzieci w wieku szkolnym, to dwa
programy medyczne, które były realizowane na terenie
Gminy Zawiercie, dzięki porozumieniu prezydenta
miasta z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego. Do
diagnostyki wykorzystano aparaty medyczne zakupione
przez Urząd Miejski w Zawierciu.
Profilaktyka chorób oczu u dzieci
Program miał na celu wykrycie wad wzroku
u uczniów klas I i III szkół podstawowych.
Wykonano badania przesiewowe (badania ostrości wzroku, ocena widzenia barw)
u uczniów klas I i III. Przebadano dzieci
w szkołach podstawowych nr: 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 11. Łącznie 2347 dzieci, a u 618 skierowano do dalszej diagnostyki.
Diagnostyka hematologiczna u dzieci
w wieku szkolnym
Wczesne wykrycie niedokrwistości i innych chorób krwi u dzieci klas I i VI, to cel
programu. Objęto nim uczniów Miejskich
Szkół Podstawowych nr 4, 5, 6, 7, 8, 9
i 11, ogółem - 684 osoby. Ogólna liczba
przebadanych uczniów wyniosła 640. W 41
przypadkach wynik badania zaznaczono
jako patologiczny. Stanowi to 6,4% dzieci,
u których stwierdzono nieprawidłowości w
obrazie krwi i zalecono dalszą diagnostykę
hematologiczną.
www.zawiercie.eu

Badania słuchu u dzieci, to kolejny program medyczny, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku.

Aparat do badania oczu (autorefraktometr)

Drabina sięgająca jedenastego piętra w budynkach wysokich

Budowa ronda na Starym Rynku - wspólna inwestycja miasta i powiatu

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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miejskich obiektów
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Dzięki pozyskiwaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzono termomodernizacje miejskich
obiektów. Efekty to: mniejsze zużycie energii cieplnej i
nowy, estetyczny wygląd.
Termomodernizacje przeprowadzono:
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej,
- dużej hali sportowej Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Moniuszki 10,
- budynku Żłobka Miejskiego,
- budynku Przedszkola nr 2,
- budynku Przedszkola nr 5,
- budynku Przedszkola nr 7,
- budynku Przedszkola nr 8,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
- budynku Gimnazjum nr 1.

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Piastowska

Budownictwo mieszkaniowe
Poprawa komfortu
życia mieszkańców to
inwestycje związane
z mieszkalnictwem
i edukacją oraz
wypoczynkiem. Do
najważniejszych inwestycji
należy: sprzyjanie
rozwojowi różnych
form budownictwa
mieszkaniowego oraz
modernizacja istniejących
zasobów komunalnych.

Na wszystkie inwestycje oświatowe przeznaczono prawie 3 mln zł.

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki

Przedszkole nr 2, ul. Marszałkowska

Projekt budynku komunalnego przy ul. Westerplatte

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Słowiańskiej
W 2007 r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku. Położono suche tynki,
wylewki, tynki na klatkach schodowych.
Wykonano montaż urządzeń sanitarnych
(umywalki, wanny, zlewozmywaki, kuchenki
gazowe, piecyki do ciepłej wody) oraz roboty zewnętrzne tj. elewacja budynku, droga
dojazdowa, chodnik, parking i plac zabaw
dla dzieci. Budynek został oddany do użytkowania.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Westerplatte i Piłsudskiego
Realizacja projektu, to odpowiedź na stały wzrost zapotrzebowania mieszkańców na mieszkania do wynajęcia. Budynek będzie posiadał cztery kondygnacje nadziemne, jedną podziemną (piwnice, parking)
i ostatnią (poddasze użytkowe). Na parterze będą
lokale usługowo-handlowe z zapleczem sanitarnym.
W budynku powstanie 21 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 405,90 m2 oraz powierzchni
usługowej 302,11 m2. Przewidywana wartość inwestorska projektu to ponad 6 mln zł.

Wynajem, wykup mieszkania
Firma Dombud Development z Katowic wygrała
przetarg na sprzedaż działek, przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniowo – usługową, zlokalizowanych przy ulicy Porębskiej. Planowana inwestycja
zakłada budowę dwóch czterokondygnacyjnych
budynków mieszkalnych. W pierwszym powstaną
mieszkania o metrażu od 43,53 m2 do 79,96 m2,
w drugim od 45,34 m2 do 80,32 m2. W ofercie znajdzie się 6 lokali użytkowych – trzy o metrażu 91,07
m2, dwa - 56,72 m2 i jeden - 51,67 m2. Lokale będzie można kupić lub wynająć.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zakład - jako jednostka Gminy
- realizuje zadania w zakresie
zarządzania mieszkaniowym
zasobem gminy oraz administrowaniem wspólnotami
mieszkaniowymi. Pod ZGM
podlega 130 budynków gminnych: jedno-, dwu-, trzyi czteroklatkowych oraz 61 budynków, które należą do sześćdziesięciu wspólnot mieszkaniowych. Do zadań zakładu
należy również sprawowanie
zarządu nad cmentarzem komunalnym.
Ważniejsze inwestycje:
W ciągu minionych czterech lat ZGM wykonał:
- wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Paderewskiego
ZAWIERCIE 2006-2010

Przedszkole nr 5, ul. Moniuszki

Przedszkole nr 8, ul. Wierzbowa

-

-

Remont elewacji budynku ZGM przy ul. Piłsudskiego 95

z życia miasta

30a, w 36 lokalach mieszkalnych oraz przy
ulicy 3 Maja 5 i 7,
drenaż odwadniający wokół budynku przy
ul. Miodowej 4,
termorenowację budynku mieszkalnego
przy ul. Szymańskiego 9,
ocieplenie elewacji frontowej budynku
przy ul. 3 Maja 5 i 7,
budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację kanalizacji wewnętrznej, wybrukowanie
terenu posesji kostką brukową przy budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2,
przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku
przy ul. Senatorskiej 48, Firlejów 3, Kościuszki 11,
przebudowę pomieszczeń gospodarczych
przy ul. Szerokiej 16,
wymianę stolarki okiennej, pokryć dachowych.
zmiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów ponad dachem, obróbki
blacharsko-dekarskie rynien, ocieplenie
budynku i zmiana kolorystyki ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropów
nad ostatnią kondygnacją i piwnicą w
budynku przy ul. Piłsudskiego 95.
www.zawiercie.eu
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Powstaje przedszkole integracyjne
Poprawa stanu placówek
oświatowych oraz zapewnienie odpowiedniej opieki
dzieciom z terenu Gminy, to
główny cel budowy sześciooddziałowego przedszkola
integracyjnego wraz z infrastrukturą – placem zabaw,
boiskiem.
Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego i przyjaznego przedszkola dla dzieci
niepełnosprawnych. Do tej pory nie było
na terenie miasta przedszkola z oddziałami
integracyjnymi. Budynek jest parterowy, z
podjazdem dla wózków inwalidzkich, przystosowany w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W przedszkolu - obok sal dydaktycznych
i węzłów sanitarnych oraz magazynków
na zabawki - są pomieszczenia biurowe,
techniczne i gospodarcze, kuchnia, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracowników. W ramach realizowanej inwestycji zakupiono wyposażenie do
przedszkola, m.in. meble do sal i kuchenne
oraz zabawki. Projekt jest współfinansowany przez UE. Całkowity koszt inwestycji
wynosi prawie 4 mln zł.

Większa liczba
oddziałów
przedszkolnych

Oddział przedszkolny w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w Bzowie

Zwiększono liczbę oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych
oraz w przedszkolach i ilość przyjmowanych maluchów. Oddziały dla dzieci w wieku
6 lat funkcjonują w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 i 14, a dla
dzieci w wieku 5 lat i młodszych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11, 13 i 14.
Ogólna liczba oddziałów przedszkolnych:
2007 r. – 10 oddziałów w szkołach podstawowych, 37 w przedszkolach,
2008 r. – 10 oddziałów w szkołach podstawowych, 37 w przedszkolach,
2009 r. – 12 oddziałów w szkołach podstawowych, 40 w przedszkolach,
2010 r. – 11 oddziałów w szkołach podstawowych, 41 w przedszkolach.

Będzie większy żłobek
Rozbudowa żłobka to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom młodych rodziców,
szczególnie aktywnych mam, które chcą pozostawić swoje pociechy pod fachową opieką i powrócić do pracy, bądź podjąć zatrudnienie. Rozbudowa żłobka pozwoliła na przyjęcie dodatkowo ok. 25 maluchów. Wartość inwestycji to 200 tys. zł.

Sala zabaw

www.zawiercie.eu

Budynek żłobka po termomodernizacji

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Remonty i nowe obiekty sportowe
W zakresie inwestycji rekreacyjno – sportowych zakończono budowę lodowiska i przeprowadzono remont krytej
pływalni oraz oświetlono korty tenisowe. Powstały dwa boiska w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, place
zabaw. Planowana jest budowa boiska treningowego i miasteczka ruchu drogowego.
Lodowisko
Zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska przy ulicy Wierzbowej. Obiekt cieszy się
dużym zainteresowaniem zarówno amatorów gry w piłkę, jak i miłośników jazdy na łyżwach i gry w hokeja.
Powstały kompleksy sportowo - rekreacyjne w dzielnicach Pomrożyce i Kromołowie.
Wykonano ogrodzenie boiska w dzielnicach Blanowice i Kromołów.

Oświetlenie kortów tenisowych
Oświetlony został kort tenisowy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki inwestycji zwiększyła się jego atrakcyjność. To jedyny tego typu obiekt nie tylko w Zawierciu, ale i w okolicy. Na korcie można teraz rozgrywać w godzinach
popołudniowych i wieczornych zawody o randze krajowej i międzynarodowej.
Koszt inwestycji wyniósł ok. 30 tys. zł.
Orliki
Gmina Zawiercie otrzymała środki finansowe w ramach Programu „Moje boisko – Orlik
2012” przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki wsparciu ministerialnemu powstały dwa boiska. Pierwsze przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4, drugie
- przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7. Boiska są ogrodzone i oświetlone.
Na kompleks składa się:
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 30 x 62 m,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 19 x 32 m,
- zaplecze sanitarne z szatnią o powierzchni 80 m2.

Lodowisko … a latem boisko

Remont krytej pływalni
Spłycono nieckę basenową, zamontowano urządzenia do masażu oraz drabinki ze stopniami bezpieczeństwa i zakupiono nowe stanowisko ratownicze. Usunięto pęknięcia w
dnie basenu, wyremontowano salkę korekcyjną, kabiny w przebieralni oraz wc i zmieniono folie basenowe. Inwestycja kosztowała ponad 300 tys. zł.

Uroczyste otwarcie boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7. Od lewej: prezydent miasta Mirosław
Mazur, członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, senator RP Zbigniew Meres,
poseł na Sejm RP Piotr van der Coghen

Budowa boiska przy OSiR
Realizowana będzie kolejna inwestycja, na którą w części pozyskano środki unijne.
Projekt zakłada modernizację istniejącego od lat 60. XX w. boiska treningowego do
piłki nożnej funkcjonującego na terenie OSiR. Celem modernizacji jest poprawienie jakości stanu boiska, co przełoży się bezpośrednio na jego bezpieczne użytkowanie i
dostosowanie go do współczesnych standardów. Wkład finansowy miasta wynosi
1 mln 400 tys. zł.

Place zabaw dla dzieci

Miasteczko ruchu drogowego
Projekt przewiduje utworzenie miasteczka
ruchu drogowego, w dzielnicy Miodowa,
w którym dzieci i młodzież będą uczyły się
zasad i przepisów obowiązujących na drogach. Układ ścieżek rowerowych został tak
rozplanowany, aby wykorzystać jak najlepiej właściwości terenu i kształt działki, i
umieścić na niej jak najwięcej różnego typu
skrzyżowań. Zaprojektowane zostały różne
rodzaje dróg, a trasy zostały zróżnicowane

pod kątem nawierzchni.
Gmina Zawiercie została laureatem III miejsca w ramach konkursu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, organizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Przedstawiciel Gminy odebrał czek na kwotę 20 tys. zł.
W ramach inwestycji powstał parking dla
samochodów osobowych i autokarów
(I etap inwestycji).

Jeden z placów zabaw, przy ul. Reymonta

Powstały nowe place zabaw w dzielnicy: Łośnice, Żerkowice, Skarżyce, na osiedlu Miodowa, pomiędzy ulicami Reymonta (wspólna inwestycja z Intermarche) i Piekarską. Miejsca do zabawy dla dzieci wyznaczono również na terenie siedmiu przedszkoli (nr 1, 2, 4,
5, 6, 7, 15) oraz Miejskiego Żłobka i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 i 7.
Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w dzielnicy Kromołów.
ZAWIERCIE 2006-2010

z życia miasta

Pierwszy etap inwestycji – parking

www.zawiercie.eu
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Bezpieczne
miasto...
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zainstalowano nowe słupy
i oprawy oświetleniowe na ulicach
i w parkach miejskich oraz rozpoczęto modernizację monitoringu
wizyjnego w mieście. Monitoring
został również zamontowany w
miejskich autobusach. Duże znaczenie władze miasta przywiązują do współpracy z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi oraz policją.
Ich działalność została dofinansowana i zakupiono nowy sprzęt,
finansując go z budżetu miasta.
Po raz pierwszy rozpoczęła działalność Komisja Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego przy Prezydencie Miasta, której zadaniem było
m.in. rozpatrywanie wniosków od
mieszkańców w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
Oświetlenie parków i ulic
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców zainstalowano nowe
słupy i oprawy oświetleniowe. Doświetlono miejski park im. Adama
Mickiewicza, gdzie zainstalowano
nowe oprawy na słupach oraz reflektory w ziemi. Oświetlone zostały przystanki autobusowe w ulicy
Grobla oraz nowo powstałe ronda.
Zainstalowano po 8 sztuk opraw
oświetleniowych na skrzyżowaniu
ulic Sikorskiego, Dmowskiego i
Pomorskiej oraz na skrzyżowaniu
ulic Blanowskiej, Piłsudskiego i Kościuszki. Na koronie Stadionu Tysiąclecia Państwa Polskiego ustawiono dwadzieścia nowoczesnych
lamp, zaopatrzonych w mocne,
energooszczędne żarówki.
Nowe słupy zainstalowano na:
osiedlu bloków w Kromołowie, ulicach: Obrońców Poczty Gdańskiej,
Karlińskiej, Tęczowej, Spacerowej,
Podkądzielowej, Siewierskiej, Krętej, Świętej Siostry Faustyny, Spacerowej, Karlińskiej i bocznej od
Skłodowskiej, Biały Kamień, Karowej, Kromołowskiej, Wyszyńskiego, Olchowej, Podgórskiej, Armii
Krajowej, Młyńskiej, Kościuszki,
Łośnickiej, Żabiej, Skarżyckiej, Ziołowej, Kombatantów, Jagiellońskiej, Orzeszkowej, Ziołowej, Rumiankowej, Żołnierskiej, Puchacza,
Warzywnej.
Pojedyncze oprawy dobudowano na ulicach: Karlińskiej, Podkądzielowej, Wyspiańskiego, Myśliwskiej, Pomrożyckiej, Junackiej
i Krętej, Skarżyckiej, Billewiczówny, Łośnickiej, Szarej, Okiennik,
Podgórskiej, Morelowej, Borowej,
Kraszewskiego, Miejskiej, Gałczyńskiego, Św. Faustyny, Szczygłów,
Chlebowej, Poległych, Jagiellońskiej, Rokickiej, Zwierzynieckiej,
Mrzygłodzkiej, Piwnicznej, Łącznej,
Aptecznej, Kresowej, Pod Górą,
Zwartej, Kościuszki, Myśliwskiej,
Żołnierskiej, Wygon, Jurajskiej,
Przepiórczej, Składowej, Solidnej,
Pastwiska, Konopnickiej i Żniwnej.
www.zawiercie.eu

Nowe oświetlenie na koronie stadionu

Lampy w parku miejskim im. A. Mickiewicza

Miejski
monitoring
W 2009 r. rozpoczęto modernizację monitoringu wizyjnego w mieście. Zmodyfikowano
system rejestracji obrazu i jego obsługi do 32
zainstalowanych kamer. Zwiększono pojemność zapisu obrazu oraz zajęto się budową
dodatkowego Lokalnego Centrum Monitoringu w Urzędzie Miejskim. Wykonano łącze
światłowodowe między Komendą Powiatową
Policji a Urzędem Miejskim. Prace - w ramach
zadania „Bezpieczne miasto Zawiercie” - zakończono w czerwcu 2009 r.
W 2010 r. planowana jest rozbudowa monitoringu wizyjnego. Kamery zostaną zamontowane w przejściach podziemnych pod torami
kolejowymi między ul. 3 Maja a Towarową (2
kamery) oraz na ul. Marszałkowskiej, gdzie zostaną zamontowane 3 kamery. Nowe kamery
zostaną włączone do istniejącego systemu
monitoringu. Zakończenie prac planowane
jest do 1 listopada br.

Monitoring
w autobusach
Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił 3 nowe autobusy marki Jelcz
121 I posiadające monitoring. Każdy autobus ma 3 kamery i monitor
służący do podglądu przestrzeni
pasażerskiej. Praca kamer jest nagrywana na twardy dysk. Funkcjonuje również monitoring zajezdni.
Całodobowo pracuje 13 kamer telewizji przemysłowej. Planowany
jest montaż 3 kamer bezprzewodowych monitorujących 103 garaże
na terenie zajezdni ZKM.
z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Wsparcie dla ochotników
Na terenie miasta działa dziewięć jednostek ochotniczych straży pożarnych. Co roku otrzymują one wsparcie finansowe na zakup sprzętu i działalność.
W 2006 r. jednostki OSP wsparto kwotą
233 tys. zł.
W 2007 r. dla jednostek OSP (Blanowice,
Karlin, Skarżyce, Bzów, Pomrożyce, Marciszów, Żerkowice, Kromołów, Łośnice)
zakupiono sprzęt na kwotę ok. 237 tys.
zł. Były to m.in. zbiorniki, węże, drabiny,
ubrania ochronne.
Rok później ochotnicy (OSP Karlin, Skarżyce, Bzów, Pomrożyce, Marciszów, Żerkowice, Kromołów) otrzymali sprzęt na
kwotę ok. 320 tys. zł. Były to m.in. agregaty, gaśnice, węże, kombinezony, ubrania koszarowe.
W 2009 r. dla jednostek (OSP Skarżyce,
Łośnice, Żerkowice, Bzów, Kromołów,
Marciszów, Pomrożyce) zakupiono sprzęt
na kwotę ok. 315 tys. zł. Były to m.in.
węże, gaśnice, sygnalizatory, kosiarki.

Ochotnicy z OSP Pomrożyce w akcji

1 milion
złotych
dla straży
pożarnej

OSP Marciszów otrzymało pilarkę spalinową do drewna.
Dla OSP Blanowice zamówiono ubrania
koszarowe, specjalne buty strażackie
i czapki.
Na działalność OSP w 2010 r. przeznaczono kwotę prawie 225 tys. zł.
Dzięki staraniom władz gminy pozyskano, a następnie przekazano nieodpłatnie
samochód Ford Transit Van 100 L dla
OSP Żerkowice. Natomiast OSP Pomrożyce otrzymało z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej Mysłowice
samochód Magirus – Deutz.
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zakupiono motopompę szlamową dla OSP Kromołów oraz OSP Marciszów. PZU wsparło zakup piły do betonu
i stali dla OSP Kromołów, piły do drewna
dla OSP Marciszów oraz OSP Łośnice.
Zmodernizowano budynki OSP w dzielnicach, przez co polepszono działalność
społeczną i kulturalną prowadzoną w remizach.

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego przy Prezydencie
Miasta Zawiercia
Została powołana w styczniu 2008 r. Zajmuje się analizą wypadków
drogowych na terenie miasta z uwzględnieniem ruchu pieszego
i rowerowego, organizacją ruchu rowerowego w mieście, stanem
dróg, oznakowaniem i oświetleniem ulic, przewozem ładunków niebezpiecznych. Podczas obrad komisji rozpatrywane są wnioski od
mieszkańców związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Gmina Zawiercie wsparła kwotą 1 miliona
złotych zakup samochodu ratownictwa
wysokościowego wyposażonego w drabinę, sięgającą najwyższych kondygnacji
zawierciańskich budynków. Samochód
znajduje się na wyposażeniu Komendy
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Bezpieczne szkoły
W miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach zamontowano monitoring.
Kamery znajdują się w MSP nr 4 i MSP nr 9 oraz w Gimnazjum nr 2. W ramach
projektu „Bezpieczna szkoła” zamontowano w 2009 roku kamery w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 5.
Dwa lata wcześniej rozbudowano istniejący monitoring w Gimnazjum nr 3.
W latach 2007 – 2009, w ramach projektu „Bezpieczne miasto” zamontowano
kamery w Miejskich Szkołach Podstawowych nr 7, 11 i 14.

Sygnalizacja świetlna
W ramach programu poprawy bezpieczeństwa
ruchu w 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przebuduje skrzyżowanie
z ulicą Filaretów i Harcerską w Kromołowie.
Powstanie tam sygnalizacja świetlna i zmieniona
zostanie geometria skrzyżowania. Dodatkowo
GDKiA wykona sygnalizację świetlną ostrzegawczą
na przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Karlińskiej
oraz odnowi nawierzchnię na ok. 15 tys. m2.
ZAWIERCIE 2006-2010
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Członkowie Komisji podczas wizji lokalnej na ul. Zacisze

Komisja pozytywnie rozpatrzyła sprawy związane m.in. z:
- usunięciem drzewa z pasa drogowego w ul. Huldczyńskiego,
- zmianą organizacji ruchu drogowego
poprzez postawienie znaków „zakaz
zatrzymywania się” na ul. Huldczyńskiego od ul. Południowej w kierunku ul. Leśnej,
- wykonaniem szykany na ul. Filtrowej,
- oświetleniem przystanku przy ul.
Skarżyckiej w Pieckach i terenu za
Przedszkolem nr 4,
- zwiększeniem ilości miejsc dla
osób niepełnosprawnych na terenie Zawiercia – wzrost ilości miejsc
z 22 do 45,
- wykonaniem dodatkowych miejsc
postojowych przy ul. Piekarskiej i ul.
Batorego,
- wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Morelowej,
- likwidacją zapadnięcia na ul. Karlińskiej (droga powiatowa).

Wystąpiono do Powiatowego Zarządu
Dróg o oznakowanie ul. 11 Listopada,
Piłsudskiego przed wiaduktem i na
wiadukcie oraz wykonanie oznakowania uzupełniającego znakami na ul.
Kościuszki, Blanowskiej w celu poinformowania kierowców o wysokości
wiaduktu.
Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach o umieszczenie nad
przejściem dla pieszych na ul. Paderewskiego (DK 78) podświetlanego
znaku „przejście dla pieszych” oraz
odnowienie oznakowania pionowego i poziomego w rejonie tego przejścia.
W skład komisji wchodzą: zastępca
prezydenta miasta oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Wydziału
Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Zarządu
Dróg, radni Rady Miejskiej.
www.zawiercie.eu
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Do jednych z ważniejszych działań samorządu należały projekty
i inwestycje proekologiczne. Największym projektem realizowanym na terenie Gminy była „Gospodarka Ściekowa Zawiercia”.
Za jego realizację Gmina została dwukrotnie wyróżniona przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Stowarzyszenie
Beneficjentów Funduszy Pomocowych.
Do ważniejszych inwestycji zaliczyć należy:
rozbudowę oczyszczalni ścieków i zakładu
utylizacji odpadów komunalnych poprzez
budowę kompostowni, budowę zbiorników
retencyjnych w Kromołowie oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
Gmina przejęła udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a
gminne spółki wzbogaciły się o nowy sprzęt
i zrealizowały szereg inwestycji.
Współfinansowany z Funduszu Spójności
projekt pozwolił na stworzenie sieci ponad
110 km kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków i unowocześnienie istniejącej oczyszczalni ścieków.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa
bez wsparcia środków unijnych oraz bez
współpracy z mieszkańcami gminy, dla
których dążenie do osiągnięcia standardów unijnych i podwyższenia poziomu
życia, wiązało się przede wszystkim z
uciążliwościami i ogromną cierpliwością
z ich strony. Mieszkańcy korzystają już z
nowej kanalizacji. Realizacja Projektu, jak i
pomoc ze strony mieszkańców i ich świadomość ekologiczna, pozwolą za kilka lat
cieszyć się funkcjonowaniem w znacznie czystszym środowisku. Warta ok.
109 mln zł inwestycja, realizowana
była w latach 2007 – 2009.

Budowa drogi po wykonaniu kanalizacji w Blanowicach

7.759,14 mb
kanalizacji sanitarnej
3.236,84 mb
kanalizacji deszczowej

Lider Eko-Inwestycji
Gmina Zawiercie została wyróżniona dwukrotnie za realizację projektu „Gospodarka
Ściekowa Zawiercia” przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy
Pomocowych w konkursie „Lider Eko-In-

Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia - po przeprowadzonej modernizacji w ramach projektu „Gospodarka
Ściekowa Zawiercia” – to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych
tego typu obiektów, spełniających wszelkie
normy, związane z ochroną wód oraz środowiska naturalnego.
W ramach projektu zmodernizowano

westycji”. Konkurs przeznaczony jest dla
inwestorów, inżynierów konsultantów i
przedsiębiorstw, którzy w okresie ostatnich
3 lat, byli wykonawcami inwestycji związanych z poprawą stanu środowiska, współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Selektywna zbiórka
odpadów i kompostownia

oczyszczalnię w części osadowej, czyli rozbudowano linię technologiczną do przeróbki
usuwanych ze ścieków osadów. Powstała
nowoczesna Wydzielona Komora Fermentacyjna. Oczyszczalnia wytwarza wystarczającą na własne potrzeby ilość ciepła i dodatkową energię elektryczną na sprzedaż.
Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł.

Przesiewacz bębnowy – sito

Budowa nowoczesnej komory fermentacyjnej

www.zawiercie.eu

Rozwój Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz
Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych Poprzez Budowę Kompostowni, to dwa projekty współfinansowane
środkami Unii Europejskiej, których celem
jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów
na terenie miasta oraz ograniczenie ilości
odpadów. Poprzez doposażenie sortowni
(I etap inwestycji) i kompostowni (II etap),

tworzących kompleksowy system unieszkodliwiania odpadów, zostanie ograniczona ilość śmieci kierowanych na składowisko. Efektem ekonomicznym jest m.in.
zwiększenie odzysku surowców wtórnych i ich zbytu, przedłużenie żywotności
składowiska odpadów oraz potencjalnie
sprzedaż kompostu. Wartość obydwóch
projektów to 3 mln zł.

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Zabezpieczamy
przed powodzią
Budowa zbiorników retencyjnych ma na
celu opóźnienie spływu fali powodziowej.
Zadaniem zbiorników jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru. Zbiorniki charakteryzują się dużymi różnicami
poziomów wody.
W ramach inwestycji powstały 3 zbiorniki retencyjne, przegrodzone 3 zaporami

ziemnymi, kanał z rur żelbetonowych,
stalowych oraz żelbetowe komory: wlotowe, przelewowe i rozpraszania energii.
Wybudowana została droga dojazdowa
z placami manewrowymi.
Koszt inwestycji, która była współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniósł ok. 1,5 mln zł.

Zakład Gospodarki
Komunalnej
Ważniejsze inwestycje
W roku 2007 dokonano zakupów na kwotę ok. 380 tys. zł.
Nowy sprzęt, jaki zakupiono to, m.in.: samochód wywrotka Kamaz, posypywarka
do samochodu Unimog, pług, kontener
na odpady niebezpieczne, kontenery, pojemniki 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów.
W roku 2008 dokonano zakupów na kwotę ok. 1 mln zł.
Zakupiono, m.in.: samochód do wywozu
nieczystości Renault Premium, przyczepę
– rębak do gałęzi, walec wibracyjny, pojemniki typu Mulda oraz system monitorowania pracy pojazdów w ramach zimowe-

Samochód Renault midlum – bramowiec

go utrzymania dróg (GPS).
W roku 2009 dokonano zakupów na kwotę ok. 1mln zł.
Nowy sprzęt, jaki zakupiono to, m.in.: kompaktor, zamiatarka wolnobieżna, samochód
do wywozu kontenerów Renault Midlum,
skrzynie na odpady wielkogabarytowe oraz
przeprowadzono modernizację monitoringu wysypiska.
Rok 2010 to rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Wartości inwestycji
to 3 mln zł, z czego 85% pochodzi z UE.
Zakupiono samochód dostawczy do przewozu osób i materiałów oraz nową śmieciarkę do selektywnej zbiórki odpadów.

Zakład Komunikacji Miejskiej
Ważniejsze inwestycje
W roku 2007 dokonano zakupów na
kwotę ok. 1 mln 800 tys. zł.
Nowy sprzęt, jaki zakupiono to, m.in.:
trzy autobusy marki Jelcz M 121 I, wiata przystankowa, układ pomiarowy do
serwisowania i diagnostyki układów
elektronicznych w autobusach.
W roku 2008 dokonano zakupów na

kwotę ok. 130 tys. zł.
Zakupiono, m.in.: elektroniczny system
kontroli do bezobsługowego tankowania i ewidencji tankowań oraz nagrzewnicę przemysłową i podnośnik wielokolumnowy.
W roku 2009 dokonano zakupów i remontów na kwotę ponad 700 tys. zł.

Nowe autobusy posiadające podnośniki i monitoring

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Zakupiono wiaty przystankowe.
Przeprowadzono
termomodernizację budynku administracyjno warsztatowego oraz odwodnienie
budynku w części warsztatowej.
W roku 2010 dokonano inwestycji
na kwotę ok. 300 tys. zł.
Zakupiono materiały i ogrodzono

kompleks garaży oraz zamontowano kamery bezprzewodowe do monitoringu, pomalowano pomieszczenia biurowe, kompresorowni,
magazynu podręcznego dla stacji
obsługi, wykonano instalację sprężonego powietrza w części warsztatowej.

Budynek ZKM po termomodernizacji

www.zawiercie.eu
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Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Przejęcie udziałów RPWiK
Prezydent miasta Mirosław Mazur oraz Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad podpisali w Warszawie umowę o nieodpłatnym nabyciu przez gminę Zawiercie 85% udziałów
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 15% pozostało w
dyspozycji Skarbu Państwa. Nabycie akcji możliwe było dzięki ustawie o komercjalizacji
i prywatyzacji. Udziały od Skarbu Państwa zostały nabyte nieodpłatnie.
Gmina Zawiercie zawarła porozumienie z gminami: Porębą, Łazami, Pilicą, Ogrodzieńcem i Siewierzem w sprawie przekazania im przez RPWiK w Zawierciu wodociągów, rur
kanalizacyjnych i innych urządzeń technicznych znajdujących się na terenie tych gmin.
Obecnie RPWiK jest spółką Gminy.

Prezes Zarządu RPWiK Jarosław Ciszewski z nagrodą

Po podpisaniu porozumienia. Od lewej stoją: Andrzej Mikulski, burmistrz Ogrodzieńca, Zdzisław
Banaś, burmistrz Siewierza, Marek Śliwa, burmistrz Poręby, Mirosław Mazur, prezydent Zawiercia,
Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz, Michał Otrębski, burmistrz Pilicy

Nowy sprzęt
Przedsiębiorstwo zakupiło nowy sprzęt, dzięki któremu podniesiony został poziom świadczonych usług. Wymieniono stare i zużyte koparko-ładowarki i zakupiono dwie nowe.
Zakupiono dwa samochody ciężarowe, które wykorzystywane są do transportu i obsługi
ekip remontowo-inwestycyjnych.
Samochód samowyładowczy – wywrotka przyczynił się do zmniejszenia kosztów transportu, jakie ponosiło przedsiębiorstwo i uniezależniło je od zewnętrznych firm transportowych.
Zdalnie sterowany system do inspekcji kanałów i rurociągów zabudowany na samochodzie służy do wykrywania awarii na sieci oraz pozwala ustalić ewentualne nielegalne włączenia do kanalizacji.
Park maszynowy wzbogacił się o samochód specjalistyczny, wielofunkcyjny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i jest wykorzystywany do jej obsługi.

Zdalnie sterowany system do inspekcji kanałów i rurociągów na samochodzie

www.zawiercie.eu

Gazela Biznesu
Do elitarnego grona przedsiębiorstw wyróżnionych Gazelą Biznesu zaliczane są najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy. RPWiK otrzymało tytuł Gazeli Biznesu 2009. Przyznawany jest on przez Puls Biznesu na podstawie badań rynku. Brane są pod uwagę
dane dotyczące: procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wprowadzanych innowacji
technicznych i udoskonalania obsługi i kontaktu z klientem.
Inwestycje Przedsiębiorstwa
W 2007 roku zmodernizowano urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w ulicach: Filtrowa, Czysta, Stefania-Andersa, Lisia, Bema, Blanowska, Wierzbowa, Wspólna II i Szkolna,
Biały Kamień, Bzowska, Wyspiańskiego, Kosowska Niwa - Borowe Pole, Podgórska.
Przeprowadzono modernizację zbiorników wody pitnej w Łośnicach.
Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 2 mln zł.
W 2008 roku na inwestycje przeznaczono kwotę ok. 1 mln zł.
Przeprowadzono modernizację wodociągu w ulicach: Oświatowa, Siewierska, Żniwna,
Żabia, Łośnicka, A. Jagiellonki.
Powstały wodociągi w ulicach: Chlebowa, Sienna, Ogrodowa, Ostańcowa, Skarżycka,
Wyspiańskiego, Podgórska.
Inwestycje w 2009 roku to kwota prawie 3 mln zł.
Zakupiono, m.in.: przecinarkę Hitachi, pompy z silnikiem, korelator Enigma, spektrofotometr, zagęszczarkę Aman Honda, agregat prądotwórczy, lokalizator urządzeń podziemnych, samochód ciężarowy Toyota, koparko – ładowarkę, samochód ciężarowy - wywrotkę Iveco, oraz stację zlewczą ścieków.
Zamontowano monitoring na oczyszczalni ścieków.
Przeprowadzono modernizację ujęcia wody pitnej wodociągu w ul. Zdrowej (Bzów) i Żabiej, wodociągu rozdzielczego w ul. Wyspiańskiego i Żeromskiego (Bzów).
Wybudowano wodociągi: Kosowska Niwa - Borowe Pole w ul. Bocznej od Kmicica, Kmicica, wodociąg rozdzielczy w ul. Oświatowej, Bratków, Jana Kazimierza, Spółdzielczej,
Sikorskiego, Poległych, Konopnickiej (Bzów). Wykonano przyłącza kanalizacyjne w ul.
Jagiełły.
Dokończenie na str. 20

Po budowie kanalizacji ul. Długa

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Znaleziono
kości
dinozaura
Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Polskiej
Akademii Nauk odkryli w pobliżu Zawiercia kości dinozaurów. To kolejne stanowiska w naszym regionie potwierdzające obecność prehistorycznych gadów sprzed 200-220 milionów
lat. Znaleziona kość goleniowa dicynodonta
dała początek kolejnym poszukiwaniom.
W Zawierciu dwukrotnie zorganizowano obóz
poszukiwawczy. Dziesięciu studentów Wydziału
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pod opieką dr. Wojciecha Krawczyńskiego poszukiwało
kolejnych kości dinozaurów.

Ścieżki rowerowe
Wytyczenie oraz oznakowanie trasy rowerowej na obszarze gminy
Zawiercie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej trasom rowerowym, tj.: zadaszonych punktów postojowych z tablicami informacyjnymi, drogowskazami oraz stojakami na rowery przewiduje projekt, na który Gmina Zawiercie pozyskała pieniądze. Projekt pn. Sieć
tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Zawiercie został dofinansowany w kwocie ponad 700
tys. zł.
Projekt jest integralną częścią budowy systemu ścieżek rowerowych
w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w którego realizację zaangażowane są także gminy: Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba i Włodowice.
Długość ścieżki na terenie gminy wyniesie około 45 km (6,10 km –
budowane, 0,766 km – malowane, 38,167 km - wytyczane). Składa
się na nią siedem tras i trzy punkty odpoczynku.
Ścieżka łączy się z trasami na terenach gmin: Łazy, Poręba, Ogrodzieniec, Włodowice i Kroczyce i udostępnia najciekawsze elementy
historyczno-krajobrazowe zarówno Zawiercia, jak i Jury KrakowskoCzęstochowskiej.
Dokończenie ze str. 19

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Czysta,
ul. Dobra,
ul. Wspólna - II etap,
ul. Spółdzielcza,
Osiedle Miodowa,
Kromołów - bloki mieszkalne przy ul. Kredytowej, Dożynkowej, Uśmiechu wraz z przebudową przyłączy sanitarnych.
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej
ul. Orzeszkowej,
do budynku przedszkola Nr 3,
w pasie drogowym do budynku Nr 2a przy ul. Amatorskiej.

Rok 2010 to kolejne inwestycje, modernizacje i remonty.
Przeprowadzono modernizację przejścia wodociągu
pod torami przy ul. Żabiej – Grunwaldzka, wodociągu w ul.
Blanowskiej, Żołnierskiej, Polnej oraz obiektów Oczyszczalni
Ścieków.
Powstały wodociągi w ul. Krzywej, Kosowska Niwa, Piwniczna – Zwarta oraz kanalizacja w ul. Niedziałkowskiego i wiaty
na kontenery z osadem - Oczyszczalnia Ścieków.
Przeprowadzono monitoring sieci wodociągowej.
ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Budowa kanalizacji deszczowej
ul. Dobra,
ul. Wspólna II etap,
ul. Anny Jagiellonki,
ul. Karowa,
ul. Morelowa.
Modernizacja kanalizacji deszczowej
ul. Zakątek.
Budowa wodociągu
ul. Słowicza,
ul. Jaskółcza.

Przebudowa wodociągu
ul. Dobra,
ul. Wspólna II etap.
Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dzielnicy Kromołów do oczyszczalni ścieków
I etap (ponad 5 mln zł), II etap (ponad 6 mln zł), w tym
środki własne – ponad 1 mln 300 tys. zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – prawie 2 mln zł, dotacja z budżetu państwa –
1 mln 800 tys. zł.
Wykonano dokumentację techniczną i inne
opracowania w zakresie kanalizacji sanitarnej.
Wykonano projekt przyłącza sanitarnego w ulicy
Surowej oraz mapy do celów projektowych dla ulic:
Orzeszkowa, Szklarska, Łączna, Blanowska, Daleka.
W tracie realizacji są inwestycje:
- budowa wodociągu w ulicy Kosowska Niwa – Centrum,
- modernizacja wodociągu w ulicy Krzywej, Czwartaków,
Jodłowej,
- budowa wiaty na kontenery z osadem na oczyszczalni
ścieków,
- monitoring sieci wodociągowej.
www.zawiercie.eu
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Kulturalnie i sportowo

Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w koncertach, wystawach.
Odbyły się imprezy branżowe np. Festiwal Polskich Filmów Niezależnych i Canonada. Na muzycznej scenie wystąpili znani polscy
i zagraniczni wykonawcy. Po raz pierwszy na terenie miasta przygotowano wystawy plenerowe. Odbyły się imprezy turystyczne,
rekreacyjne i sportowe. Mieszkańcy mogli obejrzeć wiele ekspozycji.

Wojewódzki Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
Każdego roku w styczniu odbywają się
Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W 2007 r. zorganizowano Wojewódzki Finał WOŚP. Zawiercie stało
się najważniejszym miastem regionu.
Wydarzenia i imprezy były transmitowane przez Telewizję Polską i TVN.
Światełko do Nieba z Zawiercia – obok

czterech innych miast w Polsce - było
emitowane przez Telewizję Polską „na
żywo”. Zagrali m.in. Mika Urbaniak,
Artur Rojek, Andrzej Smolik i Tomek
Makowiecki. Stu wolontariuszy zebrało
44 tys. zł, które zasiliły konto Fundacji,
wspierającej m.in. zawierciański Szpital
Powiatowy.

Koncert Wiesława
Ochmana i Jego Gości
Impreza o charakterze charytatywnym
– dochód przeznaczony jest na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu – przyciąga miłośników muzyki poważnej i wielkiego tenora, honorowego
obywatela miasta Zawiercia – Wiesława
Ochmana.
W programie koncertu są utwory wokalne i orkiestrowe światowego repertuaru

Koncerty gwiazd

operowego i operetkowego. Koncertom
towarzyszą wystawy malarskie.
Debiuty Zawiercian
Cykl „Debiuty” ma na celu zaprezentowanie umiejętności młodych śpiewaków.
Podczas koncertów „Wiesław Ochman
i Jego Goście” zadebiutowali: Anna Jakiesz, Maria Romejko, Agnieszka Ciupek,
Krzysztof Zajdel oraz zawierciańska sopranistka Karolina Czajkowska.

Na zawierciańskiej scenie muzycznej zagrali: Agnessa, Blue Cafe, Rudi Schuberth, T-LOVE, Elektryczne Gitary, PIN, Universe, Oravia z Dolnego Kubina (Słowacja), Akcent, rumuńska grupa muzyczna, Balet Folklórico de México, Farben Lehre, Studio Buffo, Feel,
Perfekt i wielu innych wykonawców oraz zespołów.
W ramach obchodów VIII Dnia Papieskiego w zawierciańskiej Bazylice Mniejszej p.w.
św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się koncert Stanisława Soyki z zespołem. Repertuar
został oparty na utworze „Tryptyk rzymski” autorstwa Jana Pawła II.

Festiwal Polskich
Filmów Niezależnych
Zespół FEEL

Zespół PIN

Zespół PERFECT

Stanisław Soyka

www.zawiercie.eu

Impreza dla miłośników X Muzy, podczas
której odbywają się warsztaty (operatorski,
montażowy), panele dyskusyjne oraz liczne
imprezy towarzyszące (pokazy specjalne,
retrospektywy festiwali partnerskich). Filmy
prezentowane są w trzech kategoriach:

film fabularny, film dokumentalny oraz film
animowany i eksperymentalny. Gośćmi
Festiwalu byli m.in. Cezary Harasimowicz,
Bodo Kox, Maciej Maleńczuk oraz Katarzyna Nowicka (Novika). Wstęp na wszystkie
imprezy jest bezpłatny.

z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Wystawy plenerowe
Rotmistrz Pilecki - Ochotnik do Auschwitz

Ekspozycja - na skwerze przy ul. Gen. Sikorskiego obok „Pomnika Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu” - została udostępniona przez Dolnośląską Inicjatywę Historyczną we Wrocławiu i
składała się z plansz z fotogramami wraz z opisem.

1968 - środek PRL-u

To wystawa obrazująca historię ery Władysława Gomułki. Ekspozycje można było
oglądać w hali PKS na dworcu PKP w Zawierciu.

Bunkry Jury
Krakowsko – Częstochowskiej

Trzy schrony z czasów II Wojny Światowej
stanęły przed Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Projekt powstał z inicjatywy grupy sympatyków fortyfikacji militarnych zrzeszonych w
organizacjach społecznych TMMZ i PTTK
oraz przy pomocy Urzędu Miejskiego. Celem projektu jest ochrona częściowo zdewastowanych i zapomnianych obiektów,
tak istotnych dla historii naszego miasta.

W galerii Miejskiego
Ośrodka Kultury
„Centrum” im. A. Mickiewicza
przygotowano m.in. wystawy:
Wernisaż prac uczniów Zespołu Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.
Wystawa została przygotowana z okazji
jubileuszu 30 – lecia dąbrowskiego „plastyka”.

Pociąg do historii

Wystawa prezentowała historię od czasów II Wojny Światowej do 2007 r. Sześć
tematycznych wystaw zostało zaprezentowanych w sześciu wagonach. Ekspozycja
prezentowała najważniejsze wydarzenia w
powojennych losach ziem zachodnich. Organizatorem wystawy był Ośrodek „Pamięć
i Przyszłość” i Urząd Miejski w Zawierciu.

Powstańcy Warszawy - dziś wrocławianie

Wystawa przygotowywana przez Dolnośląską Inicjatywę Historyczną wraz z Urzędem
Miejskim w Zawierciu. Ekspozycja znajdowała się w rurze imitującej kanał. Wewnątrz
umieszczono 25 tablic informujących o przebiegu powstania. 12 plansz przybliżało historię powstańców warszawskich, którzy po wojnie na stałe osiedlili się we Wrocławiu.

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Listy, dokumenty, fotografie Sali Garncarz można było oglądać na ekspozycji pn. „Listy do Sali: życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy”, prezentującej jej wojenną korespondencję.

Policyjnym okiem: Jerozolima - autorem prac był policjant Komendy Powiatowej w Zawierciu, przewodniczący Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
IPA – Adam Granat. Autor zaprezentował zdjęcia z miejsca, które kojarzy się z konfliktem
zbrojnym, z kulturą, po której w Polsce zostały cmentarze, z miejscami znanymi z Biblii.

www.zawiercie.eu
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Letnia Szkoła Tanga
Argentyńskiego

Capoeira
Do Zawiercia przyjeżdżają adepci brazylijskiej sztuki walki Capoeira, by pogłębiać
swoje umiejętności pod okiem najlepszych
na świecie instruktorów.
Podczas dwudniowych warsztatów odbywa się tzw. „chrzest” capoeristas oraz
pokaz umiejętności przez największych
mistrzów.

W bezpłatnych zajęciach biorą udział miłośnicy tanga, którzy szkolą swoje umiejętności
pod kierunkiem Nestora Melo (Argentyna) i Susie Melo (USA), instruktorów, właścicieli
szkoły tańca Tango Argentyno w Kalifornii. Zajęciom towarzyszyły cotygodniowe piątkowe Milonga, a na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty. W zajęciach udział
wzięli – oprócz mieszkańców Zawiercia – także mieszkańcy Myszkowa, Żarek, Dąbrowy
Górniczej.

Hip Hop Active
Charytatywny mecz księża kontra raperzy i koncerty, to główna atrakcja imprezy.
Oprócz drużyny Księży i Raperów: (PEJA,
WWO, ZIPERA, Jamal, Fundacja #1,
PONO FU, Juras Wigor, DJ Deszczu Strugi
i innych) wystąpiły drużyny: Bokserzy, Oldboje Śląska, Reprezentacja Rugby, Urzędu
Miasta Zawiercia. Dochód przeznaczony
został na kolonie dla dzieci, które nie mają
możliwości skorzystania z jakiegokolwiek
zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego.

Jura Skałka
Adventure

Prowadzący Nestor z Argentyny i Susie z USA

Międzynarodowy
Turniej Tańca

Promocja aktywnych form spędzania
wolnego czasu związanych ze specyfiką
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i
promocja regionu w Polsce, to główny cel
rajdu. Impreza rozgrywana jest na trzech
trasach: master, speed, easy i na każdej
z nich można poczuć jurajską adrenalinę
wśród wapiennych wzgórz, jaskiń, skał,
piasków pustyni lub ruin średniowiecznych
zamków.
Organizatorem imprezy jest TMZZ.

Impreza dla miłośników tańców standardowych i latynoamerykańskich. W konkursie
prezentują się najlepsze szkoły taneczne z
Polski i z zagranicy. Widzowie podziwiają również popisy taneczne w wykonaniu
młodych baletnic, akrobatyczne, step irlandzki, popisy aktorskie i motocyklowe.

Rock and Roll i Boogie – Woogie
Mistrzostwa Polski w Rock&Rollu Tradycyjnym oraz Grand Prix Pucharu Polski BoogieWoogie przyciągają najlepszych tancerzy z terenu całej Polski. O zwycięstwie decydują
umiejętności taneczne, wytrzymałość i kondycja tancerzy podczas godzinnego maratonu.

II Rajd Zamkowy
Orle Gniazdo
Zawiercie było jednym z etapów 10.
Rundy Rajdowego Pucharu Polski.
Mogliśmy podziwiać wyczyny zawodników, którzy pokonywali wyznaczoną trasę w zastraszającym
tempie, po krętych uliczkach i różnej
nawierzchni.

Otwarte
Mistrzostwa
Śląska

Z Jury w Góry

Zawodnicy startowali w konkurencjach kulturystyki wszechwag
i kulturystyki klasycznej, zróżnicowanych pod względem wieku, wzrostu
oraz wagi.

Wspólnie z TMZZ organizowana jest impreza pn. „Z Jury w
Góry”. Biorą w niej udział osoby związane z górami, różnymi
formami aktywności uprawianymi na Jurze. Odbywają się:
wernisaż fotografii podróżniczej, pokaz ratownictwa Grupy Beskidzkiej GOPR, nocny
pokaz filmów, występy kapel
góralskich oraz spotkania ze
znanymi ludźmi.

Gala Total Blast Wrestling

Martyna Wojciechowska

www.zawiercie.eu

Głównymi punktami drugiej gali była:
obrona mistrzostwa Europy pro-wrestlingu oraz walki: Japonia kontra
Meksyk, total hardcore match i inne.
Była to pierwsza tego typu impreza w
Polsce południowej.
z życia miasta ZAWIERCIE 2006-2010
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Canonada

Miłośnicy fotografowania spotykają się na Canonadzie, której organizatorem jest Canon
Polska, Fotonova Kraków i Fototak Zawiercie oraz Urząd Miejski w Zawierciu. Uczestnikami są członkowie grup fotograficznych, m.in. Jurasic Foto Team. W programie, m.in.
warsztaty fotograficzne, seminaria, prezentacje najnowszego sprzętu fotograficznego
oraz wycieczki krajoznawcze. Pomysłodawcą imprezy i współorganizatorem jest Sławomir Smoleń.
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Maskotka Jurka, Amonitki i Piwo Zawiercie
Jurka - to maskotka Zawiercia. Jej imię i
kształt pochodzi od regionu, w którym znajduje
się Zawiercie, czyli od Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Pomysłodawcą i wykonawcą
projektu maskotki są studenci Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Jurka uczestniczy we
wszystkich imprezach organizowanych przez
Gminę Zawiercie oraz chętnie odwiedza różne
miejsca, do których jest zapraszana.
Ciastka w kształcie często znajdowanych na
Jurze amonitów, to nowy pomysł na promocje miasta Zawiercie oraz całej Jury. Amonitki
trafiły do zawierciańskich sklepów. Można je
kupić na wagę i w pudełkach jednostkowych
w sklepach PSS Społem. Kolejnym produktem
promującym miasto jest piwo o nazwie „Zawiercie” - jasne pełne oraz bursztynowe, a
także o smaku: czekoladowym i miodowym.

W plenerze w Morsku

Kryształowe Jarmarki
To projekt, którego celem jest rozwój i komercjalizacja przemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu pn. ,,Kryształowy Szlak Zawiercia”, bazującego na zabytkowej
Hucie Szkła Zawiercia i Odlewni Żeliwa oraz na wybranych atrakcjach turystycznych miasta i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W ramach Święta Szlaków Zabytków Techniki odbyła się impreza pod hasłem Kryształowe Jarmarki. Główną atrakcją była możliwość zwiedzenia i poznania działalności Huty
Szkła „Zawiercie”. Przygotowano koncerty, loterię fantową, zabawy dla najmłodszych.

Warsztaty designu miejskiego

Dwukrotnie odbyły się warsztaty designu miejskiego. Podczas pięciodniowych warsztatów powstała maskotka Zawiercia Jurka, wzory promocyjnych koszulek miasta z nowym logo, ławki, napisy, które pojawiły się w publicznych miejscach. Studenci Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunku Wzornictwa zaproponowali ciekawe rozwiązania
upiększenia miejskiej przestrzeni.

Ręczny proces dmuchania szkła

Targi turystyczne
Poznańskie Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon, to największe w Polsce targi turystyczne, które co roku gromadzą wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz
wielotysięczną publiczność. Gmina Zawiercie zaprezentowała swoją ofertę turystyczną.
Informacja Turystyczna Zawiercie uznana została za najlepszy punkt informacyjny w konkursie w kategorii miejscowości zamieszkałych przez mniej niż 75 tys. mieszkańców.

Przebudowa dworca PKP
Prezydent Mirosław Mazur podpisał umowę z PKP dotyczącą planowanych zmian na
dworcu PKP. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ogłosił przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca oraz projektu zagospodarowania placu przed dworcem. Prace remontowe, które rozpoczną się już w styczniu 2011
br., zakończą się w maju 2012 r. Koszt inwestycji, to 20 mln zł – sfinansowana będzie
częściowo ze środków PKP oraz z dotacji z budżetu państwa.

Zawierciańskie stoisko na Poznańskich Targach Regionów i Produktów Turystycznych

ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta
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URZĄD MIEJSKI

Kierują miastem …

Przez cztery lata zarządzają wspólnie miastem
Mirosław Mazur (prezydent) wraz z zastępcami: Barbarą Ładą
i Anną Nemś (do 31 sierpnia 2009 r. Piotr Wyrwas).
Mirosław Mazur
Prezydent Miasta Zawiercia

Anna Nemś
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych

- kieruje wszystkimi sprawami miasta,
- sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem
Urzędu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych,
- reprezentuje gminę na zewnątrz,
- wydaje zarządzenia w zakresie wynikającym z przepisów prawa i decyzje
w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej,
- sprawuje nadzór nad edukacją,
- sprawuje funkcję Szefa Obrony Cywilnej Miasta i organizuje akcje ratownicze w przypadkach klęsk żywiołowych
i katastrof,
- sprawuje nadzór nad Strażą Miejską.

Prezydenta
spotkania z mediami
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Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania czytelników i słuchaczy mieli dziennikarze
lokalnych i regionalnych mediów. Na pytania odpowiadał prezydent miasta Mirosław Mazur. Cykliczne spotkania z dziennikarzami to część kampanii informacyjno – promocyjnej
samorządu Zawiercia.
W spotkaniach biorą udział, m.in. dziennikarze redakcji Dziennika Zachodniego,
Kuriera Jurajskiego, Kuriera Zawierciańskiego, Wiadomości Zagłębia, Polskiego Radia
Katowice oraz portali internetowych.

prowadzi sprawy z zakresu:
- bieżącego utrzymywania, inwestycji i
remontów dróg, ulic i placów miejskich
oraz ich oświetlenia,
- zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych,
- utrzymania czystości i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
- zaopatrzenia w energię elektryczną,
cieplną oraz gaz,
- gospodarki nieruchomościami,
- planowania przestrzennego,
- budownictwa mieszkaniowego,
- zakładania i utrzymania zieleni miejskiej,
- organizacji targowisk i spraw handlu w
mieście.

Barbara Łada
Zastępca Prezydenta ds. społecznych, prowadzi sprawy z zakresu:

- kultury w tym bibliotek i placówek
upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy,
- cmentarzy gminnych,
- komunikacji, w tym gminnego transportu zbiorowego,
- opieki społecznej i socjalnej.

Komputeryzacja
w Urzędzie Miejskim
Dobry i sprawny sprzęt komputerowy, to podstawa w
pracy. Komputeryzacja w magistracie to również podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców miasta.
W ciągu czterech lat wymieniono komputery - 88
stacji roboczych wraz z monitorami i oprogramowaniem, zakupiono 3 drukarki sieciowe oraz
nowe drukarki dla Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego, a także Gminnego Ośrodka
Geodezyjnego i Kartograficznego. Na wyposażeniu jest również nowy skaner - format A0 i ploter
(urządzenie drukujące).
Zakupiono 2 serwery, do zabezpieczenia sieci router oraz przeniesiono serwerownie z I pietra do
nowej serwerowni.
Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów.
Każdy z naczelników posiada imienną pocztę,
www.zawiercie.eu

natomiast konto wydziałowe obsługuje wyznaczony pracownik. Wprowadzono również podpis
elektroniczny. Rozbudowano sieć teleinformatyczną.
Wprowadzono system finansowo księgowy.
Obecnie trwają prace nad unowocześnieniem
infrastruktury z wykorzystaniem łączy światłowodowych (środki unijne).
W ramach kolejnego etapu komputeryzacji planowany jest zakup 14 komputerów, które mają
spełniać podstawowe standardy odnośnie wymagań różnych aplikacji zarówno biurowych, jak i
innych wykorzystywanych w pracy urzędu.

Kolejne miasto partnerskie
Podczas tegorocznych Dni Zawiercia,
prezydent miasta w imieniu Gminy Zawiercie podpisał umowę o współpracy
z niemieckim miastem Bornheim, finalizując tym samym trwającą już współpracę. Zawiercie jest miastem otwartym na
wszelkie formy współpracy zagranicznej i
Bornheim jest szóstą zagraniczną gminą,
z którą Zawiercie ma podpisaną umowę.
Gmina Zawiercie współpracuje z: Ebensee (Austria), Dolným Kubínem (Słowa-

cja), Kamieńcem Podolskim (Ukraina),
Ponte Lambro (Włochy) i San Giovanni La
Punta (Włochy).
Wspólne teraźniejsze i przyszłe przedsięwzięcia, z każdym z partnerów są
finansowane ze środków Unii Europejskiej. Współpraca odbywa się w ramach
edukacji, gospodarki, kultury i sportu.
Realizowane są wspólne młodzieżowe projekty, m.in. przez zawierciańskie
gimnazja.
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Rada Miejska w Zawierciu
Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 27 listopada 2006 r.
W kadencji 2006 – 2010 odbyło się 55 posiedzeń, podjęto 705 uchwał.

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010
Marek Kozieł – przewodniczący RM
Anna Nemś – wiceprzewodnicząca RM od 5 grudnia 2006 r.
do 23 września 2009 r.
Barbara Orman – Makieła – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
i Ochrony Zdrowia RM do 21 października 2009 r., wiceprzewodnicząca
RM od 23 września 2009 r.
Edmund Kłósek – wiceprzewodniczący RM
Elżbieta Trepka – przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu Publicznego RM
Iwona Wieczorek-Szołtek – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
i Ochrony Zdrowia RM od 21 października 2009 r.
Wacław Gębarski – przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta
oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki RM
Edward Kłosowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM
Lech Młodziński – przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury RM
Andrzej Stróżecki – przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska RM
Roman Tyszczak – przewodniczący Komisji Gospodarczej, Budżetu
i Integracji Europejskiej RM
Małgorzata Benc
Teresa Bieńko
Ewa Mićka
Teresa Mucha - Popiel
Barbara Paniczek – Polanowska († lipiec 2010 r.)
Krzysztof Gawron
Tomasz Pacia
Konrad Imielski
Marcin Jung
Łukasz Konarski
Ryszard Oleszczyk
Robert Sikora – radny od 29 października 2009 r.
Zbyszek Wojtaszczyk

Komisje stałe Rady Miejskiej Remont sali sesyjnej
 omisja Edukacji i Kultury
K
Zajmowała się działalnością oświatową i kulturalną na terenie miasta. Odbyła 46 posiedzenia.
Komisja Gospodarcza, Budżetu i Integracji
Zajmowała się sprawami związanymi z planowaniem gospodarczym i finansowym, inwestycyjnym, gospodarką remontową, komunikacją i łącznością w mieście oraz współpracą
i współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi. Odbyła 95 posiedzenia.
Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Zajmowała się sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska naturalnego miasta oraz gospodarką terenami w mieście. Odbyła 51 posiedzeń.
Komisja Rewizyjna
Zajmowała się opiniowaniem wykonania budżetu miasta i występowaniem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta oraz realizacją innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli. Odbyła 52 posiedzeń.
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
Zajmowała się propagowaniem działań Rady na forum wspólnoty samorządowej, współpracą z przedstawicielami społecznymi, samorządowymi i związkowymi działającymi na
terenie miasta, a także sprawami dotyczącymi ładu i porządku publicznego. Odbyła 46
posiedzeń.
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Zajmowała się sprawami opieki zdrowotnej i socjalnej. Odbyła 45 posiedzeń.
Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki
Zajmowała się sprawami związanymi z promowaniem Miasta na forum regionu i kraju,
sportem i rekreacją w mieście. Odbyła 49 posiedzeń.

Komisje doraźne
 omisja doraźna ds. kontynuacji realizacji programu zmierzającego do obniżeK
nia emisji spalin z pieców c.o.
Zajmowała się opracowaniem programu zmierzającego do obniżenia emisji spalin
z pieców c.o. Powołana uchwałą Rady Miasta Nr VI/50/07/ z dn. 07.02.2007 r.
Odbyła 22 posiedzeń.
Komisja doraźna ds. ochrony bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zawiercie
Zajmowała się problemem bezdomnych zwierząt na terenie miasta i wszelkimi procedurami z tym związanymi. Powołana uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/363/08
z dn. 29.10.2008 r.
Odbyła 11 posiedzeń.
Komisja doraźna ds. Statutu Miasta Zawiercie
Celem prac komisji był nowy podział miasta na sołectwa i osiedla. Powołana uchwałą
Rady Miasta Nr XXII256/08 z dn. 19.03.2008 r.
Odbyła 15 posiedzeń.
ZAWIERCIE 2006-2010 z życia miasta

Po kilkunastu latach została odnowiona sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.
W ramach przeprowadzonych prac odnowiono ściany i sufit oraz wymieniono stare
oświetlenie na bardziej energooszczędne i estetyczne.

INICJATYWY UCHWAŁODAWCZE:

61 zgłoszonych projektów uchwał

przez Radę Miejską
600 zgłoszonych projektów uchwał
przez Prezydenta Miasta Zawiercia
1 zgłoszony projekt uchwały wspólnie
przez Radę Miejską
i Prezydenta Miasta
www.zawiercie.eu
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Ronda w Zawierciu
Zakończono budowę trzech rond na terenie miasta. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78”.
Pierwsze rondo powstało przy zbiegu ulic
Dmowskiego, Pomorskiej i Sikorskiego. Drugie
- przy zbiegu ulic Blanowskiej, Piłsudskiego i
Kościuszki, a trzecie - w Blanowicach przy zbiegu ulic Blanowskiej, Wyspiańskiego i Przyjaźni.
Oświetlenie rond
W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców miasta Zawiercie poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego” Gmina sfinansowała zakup słupów oświetleniowych, które
zostały ustawione na rondach. Zakres prac
obejmował postawienie słupów oświetleniowych, montażu opraw oświetlenia zewnętrznego – 24 szt.

Wspólną inwestycją Urzędu
Miejskiego i Starostwa
Powiatowego będzie budowa
ronda na Żabkach.

Nowe ławki i kosze

Sikorskiego, Reymonta (plac zabaw), na skwerze im.
Jana Pawła II, w parku im. A. Mickiewicza, w parku
im. T. Kościuszki (również dodatkowe ławki) oraz w
Bzowie (wymiana i dodatkowe).
Ławki są w kolorze brązowym, listwy wykonano
z drewna, stelaż jest czarny z rur stalowych.

Nowe place zabaw
W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego
środowiska, powstały kolejne miejsca dla dzieci z
urządzeniami zabawowymi. Pierwszy plac zabaw
usytuowany został w Parku im. T. Kościuszki, drugi
na skwerze przy zbiegu ulic: Szerokiej i Stefanii. Na
placach zostały zamontowane dwa nowe zestawy
zabawowe o nazwie „Śpioszek 2”.
Na istniejących już placach zabaw zostały wymienione stare elementy i zamontowano część nowych
urządzeń.

25 tablic, na których mieszkańcy mogą zamieszczać ogłoszenia, zostało ustawionych w dzielnicach i sołectwach miasta.
Tablice, to odpowiedź na jeden z postulatów mieszkańców
zgłaszanych podczas spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami.

www.zawiercie.eu

Będą nowe mieszkania

Wzdłuż ul. Porębskiej powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, czterokondygnacyjny z usługowo – handlowym parterem (budynek
„B”) oraz od ulicy dojazdowej budynek
mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony o częściowo użytkowych piwnicach,
czterokondygnacyjny o funkcji mieszkalnej (budynek „A”).
W budynku A będą mieszkania o metrażu od 45,17 m2 do 83,03 m2.
W budynku B - mieszkania o metrażu od
45,34 m2 do 80,32 m2 oraz 6 lokali użytkowych - trzy o metrażu 91,07 m2, dwa
- 56,72 m2  i jeden - 51,67 m2.

Mieszkania będą do wynajęcia z możliwością wykupu na własność.
Przestrzeń między projektowanymi budynkami przeznaczona jest pod ciąg
jezdny z miejscami parkingowymi oraz
ciągi piesze ze strefą wejściową do budynków. Powstanie 58 miejsc parkingowych.
Przypomnijmy. Firma Dombud Development z Katowic wygrała przetarg na
sprzedaż działek, przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniowo – usługową,
zlokalizowanych przy ul. Porębskiej.
Środki ze sprzedaży działki zasiliły budżet miasta.

Kolejny plac zabaw, tym razem przy ul. Kościuszki

Strefa bezpłatnych ogłoszeń

Ich lokalizację wybierali przewodniczący
i sołtysi w porozumieniu z lokalną społecznością. W niektórych – zwłaszcza
rozległych dzielnicach – postawiono dwie
tablice.
Tablice mają metalową konstrukcję, wykonane są z blachy ocynkowanej, profilowanej z powłoką polimerową.
Inwestycja sfinansowana została z budżetu
miasta. Cena tablicy obejmuje koszt jej wykonania, montaż i półroczną konserwację.

Rondo ul. Sikorskiego

Trwa budowa kompleksu dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Zawierciu przy ul. Porębskiej. Inwestorem jest katowicki Dombud Development.

Sto ławek oraz tyle samo koszy zostało zamontowanych
na terenie miasta.
Kosze zostały wymienione przy: ul. Paderewskiego,
3 Maja, Kasprowicza, Reymonta na skrzyżowaniu z
Paderewskiego, na skwerze przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, na skwerze im. Jana Pawła II (2 dodatkowe), na skwerze przy ul Reymonta, na skwerze
przy ul. Sikorskiego, na rynku w Kromołowie, w parku im. Adama Mickiewicza (10 dodatkowych).
Pojemniki na śmieci są w kolorze czarnym, wykonane ze stali ocynkowanej, posiadają daszek, a także
małą popielnicę. Ich pojemność to 35 litrów. Nowe
ławki zostały wymienione przy ul. Paderewskiego,

Trwają prace przy budowie
ronda na Starym Rynku

Przebudowa dróg, parkingów,
remont chodnika
Trwa przebudowa pięciu ulic w Zawierciu
wraz z ich odwodnieniem.
Przebudowa ulic Czwartaków w Bzowie,
Bagno, Staroszkolnej, Jodłowej, Rumiankowej wraz z odwodnieniem obejmuje
budowę kanalizacji deszczowej, przepustów, montaż studzienek, zabudowę
studni kanalizacyjnych oraz budowę nowej nawierzchni.
Remont kapitalny chodnika w ulicy
Pomorskiej
Zakres robót obejmuje: remont chodnika
o powierzchni 1154,6 m2 z kostki betonowej, wjazdów z kostki betonowej szarej oraz wykonanie 531,1 mb krawężni-

ka. W miejsce usuniętych drzew zostaną
nasadzone nowe.
Przebudowa zatok parkingowych
przy ulicy Huldczyńskiego
Zakres robót obejmuje: remont chodnika
o powierzchni 571,5 m2 z kostki betonowej, wjazdów o powierzchni 33 m2 z
kostki betonowej szarej, wykonanie zatoki parkingowej o powierzchni 401 m2
z kostki betonowej oraz 303,5 mb krawężnika.
Przebudowa miejsc parkingowych
przy Pl. J. Dąbrowskiego
W br. planowana jest przebudowa 115
zatok parkingowych.
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Miejski System Informacji
Jego opracowanie ma na celu poprawić wizerunek miasta i wpłynąć na bezpieczeństwo
przebywających w nim osób: mieszkańców, przyjeżdżających do pracy, turystów, osób
niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje: oznaczenia ulic i budynków w mieście, wprowadzenia informacji kierunkowych ułatwiających poruszanie się po Zawierciu, instalacji
punktów informacyjnych oraz map: miasta i dzielnic, oznakowania atrakcji turystycznych,
szlaków tematycznych, itd. Cały system zostanie zintegrowany z transportem miejskim.
Korzyści, jakie miasto odniesie w wyniku wdrożenia Miejskiego Systemu
Informacji, to m.in.:
• podniesienie bezpieczeństwa,
• lepszy dostęp do informacji,
• poprawa informacji związanej z komunikacją miejską,
• nowy wizerunek miasta, wyróżniający go na tle innych miast Polski.

System Informacji Kulturalnej
Sieć punktów informacji kulturalnej oraz wirtualny
przewodnik kulturalny, to główne części tego projektu.
Odpowiednia informacja będzie umieszczona również na
stronie internetowej i CD.
Całość prac projektowych odbywać się będzie
w latach 2010-2011.
Wartość projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego
Systemu Informacji Kulturalnej w Zawierciu”
wynosi 462 332 zł.
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to 85%.

ZAWIERCIE
2006-2010

Wydawca: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42 – 400 Zawiercie
Tel. 32 672 16 61, fax 32 672 15 13
urzad@zawiercie.eu, promocja@zawiercie.eu, www.zawiercie.eu
www.zawiercie.eu
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