Szanowni Państwo,

................................................

Kiedy cztery lata temu rozpoczynałem moją pracę w zawierciańskim
magistracie, żyliśmy w zupełnie innym mieście. Od tego czasu wzbogaciło się
ono o inwestycje warte miliony złotych. Powstały nowe boiska, drogi, docieplono budynki użyteczności publicznej, zrewitalizowano Plac Jana Pawła II, park
miejski, a co najważniejsze, uzbrojono tereny inwestycyjne w Strefie Aktywności
Gospodarczej, co zaowocowało pozyskaniem nowych inwestorów. Tak, jak
wiele miast w Polsce, w pełni wykorzystaliśmy szansę pozyskania środków zewnętrznych, by szybciej nadrobić ogromne zaległości w urządzeniu przestrzeni
publicznej – w sferze infrastruktury, jak również społecznej, organizacyjnej
i rekreacyjnej. O słuszności takiego działania byłem przekonany, kiedy obejmowałem zaszczytny urząd Prezydenta Miasta. Wiedziałem, że trzeba działać zdecydowanie i odważnie, bo to jedyna szansa na pozytywne zmiany z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Z opinii zadowolonych mieszkańców także
tych, którzy odwiedzają nasze miasto po dłuższej przerwie wiem, że te zmiany
widać. Ale nie potrzeba na to świadectwa temu, kto żyje tu od urodzenia
i pamięta inne Zawiercie, szare i zaniedbane borykające się problemem choćby
braku kanalizacji. Nadmienię, że zmiany, których dokonaliśmy, doceniono też
w niezależnym rankingu jednostek samorządu terytorialnego, lokując nasze
miasto na wysokim - 170 miejscu wśród 2479 sklasyfikowanych.
Nie chcę udowadniać, że w naszym mieście już nie ma niczego do zrobienia
i poprawienia, ale chciałabym, żeby oceniający, zachowali jeżeli już nie obiektywizm, to chociaż umiar i uczciwość w krytykowaniu, które w ostatnim czasie
zmieniło się w ordynarną i daleką od merytoryki kampanię wyborczą, mającą
na celu nie dyskusję na temat wariantów rozwoju czy poszukiwanie rozwiązań,
a bezwzględne zdyskredytowanie przeciwnika.
Szanowni Państwo, jako realista i odpowiedzialny samorządowiec daleki jestem od populistycznych obietnic. Cenię ciężką pracę, kontakt z mieszkańcami
i realne - co nie znaczy łatwe cele. Nie do przyjęcia jest dla mnie obiecywanie
niemożliwego i mieszanie spraw pozostających w kompetencji państwa z
tymi realnymi na poziomie samorządu. Jako patriotę wielce zasmuciła mnie
głośna wypowiedź o Polsce, która „praktycznie nie istnieje”. Jeżeli tak jest, to
tym bardziej powinniśmy dbać o to, żeby samorząd pozostał prawdziwym
samorządem – złożonym z ludzi, związanych z miastem nie partią i centralą
w Warszawie. Wierzę, że dostrzegają i doceniają Państwo, jak przez ostatnie
lata zmieniło się Zawiercie.
Serdecznie zachęcam do lektury Raportu Zawiercia 2011 – 2014 będącego
podsumowaniem czteroletniej pracy mojej, Urzędu Miasta, instytucji miejskich
oraz Radnych.

Ryszard Mach
Prezydent Miasta Zawiercia

....................................
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Budżet miasta Zawiercia
w latach 2011 – 2014
Dochody i wydatki budżetu miasta systematycznie wzrastały w ciągu minionej kadencji samorządowej.
Wzrastały również środki przeznaczone na inwestycje miejskie. Pozyskiwano także wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej.

Rok

2011

2012

2013

123,4 mln zł

133,7 mln zł

139 mln zł

2014
(III kw.)
163,9 mln zł

Dochody
Wydatki

129 mln zł

135,9 mln zł

153 mln zł

168,9 mln zł

Wydatki inwestycyjne

19,3 mln zł

24,2 mln zł

33,4 mln zł

41,8 mln zł

Przychody

19,0 mln zł

16,1 mln zł

27,5 mln zł

14,5 mln zł

Rozchody

1,4 mln zł

1,9 mln zł

1,6 mln zł

9,5 mln zł

........................

Wyemitowano obligacje komunalne
W jedenastu seriach obligacje komunalne na łączną kwotę 25 mln zł, w latach 2012 – 2014, a ich zadaniem jest pozyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami.
Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz wykupem papierów zostaną pokryte z budżetu miasta. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne – równe stawce WIBOR 6M – ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu
odsetkowego i powiększonej o marżę dla inwestorów. Pierwszy wykup obligacji nastąpi trzy lata od pierwszej emisji –
czyli w 2015 r. Ostatnia seria wykupiona zostanie 10 lat później.

. ...............................

Zawiercie – to tu rozkręca się biznes
Czy można połączyć biznes z doskonałym wypoczynkiem? Można
– w Zawierciu, mieście dobrze skomunikowanym, położonym w samym
sercu Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Obszary przeznaczone dla inwestorów to ponad 200 ha terenów
pod inwestycję podzielone na dwa
obszary: „A” i „B”. Opracowano dla nich
szczegółową koncepcję zagospodarowania.

RAPORT ZAWIERCIE

Część „A” to tereny oznaczone w planie zagospodarowania jako „produkcja i usługi”, położone w zachodniej
części miasta. Łączna powierzchnia terenów wynosi
ponad 150 ha. Część działek włączonych jest do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Drugi obszar „B”
to teren we wschodniej części Zawiercia przeznaczonej
pod budownictwo mieszkaniowe i funkcje rekreacyjne.
Inwestorzy mogą korzystać z 3 różnych ulg podatkowych (w podatkach lokalnych i w podatku dochodowym w ramach SSE). Elastyczne podejście miasta
do inwestorów umożliwia m.in. nabycie użytkowania
wieczystego działki, co obniża koszty rozpoczęcia
działalności. Alternatywą do zakupu działki będzie
możliwość zakupu, najmu, leasingu modułowych hal
produkcyjnych.
W 2013 r. prezydent podpisał porozumienie z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie promocji oferty inwestycyjnej Zawiercia.
Gmina planuje włącznie kolejnych terenów inwestycyjnych do KSSE, a rozszerzenie oferty o nowe tereny
w KSSE umożliwi pozyskanie tych inwestorów, którzy
zainteresowani są skorzystaniem z ulg w podatku dochodowym.
Miasto pozyskało 10 097 179, 70 zł na realizację projektu
„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie
poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności
Gospodarczej obszar „A”.
Wartość projektu to ponad 11 mln zł, z czego 85% pochodziło ze środków europejskich.
W ramach projektu wykonana została w SAG „A” sieć
wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz
infrastruktura teleinformatyczna.

2011 - 2014
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Powstała droga
do Strefy
Aktywności
Gospodarczej

........................

Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” zrealizowano dzięki wsparciu Unii Europejskiej.
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 11.769.231,23 zł,
z czego 4.077.324,14 zł pochodziło ze środków unijnych.
W ramach inwestycji wybudowano 2.063 km dróg,
4.126 km ciągów pieszo-rowerowych, 4.126 km poboczy,
ustawiono 97 latarni. Droga zapewnia dojazd do Strefy
Aktywności Gospodarczej – obszar „A”, połączyła ulicę
Mrzygłodzką z ulicą Podmiejską.

.................................................

Biuro Obsługi
Inwestora

Park Przemysłowo
- Technologiczny

ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
tel/fax: +48 32 672 43 31
mobile: +48 666 023 123
www.business.zawiercie.eu
www.wboi.zawiercie.eu
www.facebook.com/bizneswzawierciu

W Strefie Aktywności Gospodarczej wybudowano
Zawierciański Park Przemysłowo – Technologiczny. Park
działał będzie w trzech obszarach: miejskiej architektury,
zintegrowanego planowania przestrzeni miejskiej oraz
ekonomiki budownictwa mieszkaniowego i przemysłowo-biurowego. Ma być instytucją, która wzmocni wizerunek
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miasta wśród inwestorów
i pokaże, że Zawiercie jest
miastem, które wdraża innowacyjne rozwiązania. Przedsiębiorcy działający w Parku
uzyskają wsparcie naukowców Politechniki Częstochowskiej, pomoc doradczą
ze strony Centrum Projektów
Rewitalizacji S.A., natomiast
miasto Zawiercie zapewni
funkcjonującym w Parku
firmom wsparcie w zakresie
uzyskiwania niezbędnych
pozwoleń, koncesji, będzie
promować funkcjonujące
w ZPPT przedsiębiorstwa.
Poprzetargowa wartość zadania wynosi 6 998 247,11 zł,
a przedsięwzięcie w 40 %
współfinansowane jest
ze środków unijnych.

.................................................

Aluron, Inter Cars,
Promar,
F.H.P.U.ZAK –
nowe zakłady
w Strefie

Firma Aluron to pierwsza firma, która zainwestowała
na zawierciańskich terenach włączonych do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowy zakład zajmuje powierzchnię 16,5 tys. m2 i zatrudnił dodatkowo 60 nowych
pracowników.
Firma Inter Cars – to największy dystrybutor części
zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej.
Firma Promar buduje zakład produkcyjny dodatków
do żywności w Strefie Aktywności Gospodarczej. Dnia
16 września 2014 r. odbyło się wmurowanie kamienia
węgielnego. Otwarcie zakładu zaplanowano na III kwartał
2015 r.
Działki inwestycyjne w SAG zakupiły
również firmy: Inter Core Sp. z o.o.,
Z.U.B. Bud-Rem. Ogółem w SAG
znajdzie zatrudnienie ok. 300 osób.
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Promar
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Kolejne tereny dla inwestorów

Miasto pozyskało z Unii Europejskiej 85% środków na realizację projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych
w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar „B” w Zawierciu”. Całkowita wartość projektu wynosi 700 tys. zł.
Głównym jego celem jest odpowiednie przygotowanie i udostępnienie inwestorom terenów w SAG – Obszar „B”, które
znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a ich całkowita powierzchnia wynosi 52,2363 ha.

Współpraca gospodarcza

Zawiercie pierwszym miastem
zrzeszonym w Izbie Gospodarczej
Z oficjalną wizytą w Zawierciu przebywał Koray Akguloglu, radca handlowy Ambasady Tureckiej w Warszawie. Wizyta
dyplomaty dotyczyła współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Zawiercie, jako pierwszy samorząd w naszym
kraju, przystąpiło do Polsko – Tureckiej Izby Gospodarczej.

8

RAPORT ZAWIERCIE

Nawiązaliśmy
współpracę
z
Polsko-Ukraińską
Izbą Gospodarczą
...
Prezydent Ryszard Mach oraz prezes Polsko – Ukraińskiej
Izby Gospodarczej Jacek Piechota podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Zawiercie a Polsko
– Ukraińską Izbą Gospodarczą w Warszawie. Współpraca
prowadzona będzie w obszarach: zaspakajania i realizacji
potrzeb i planów rozwoju Zawiercia, prowadzenia polityki
informacyjno-edukacyjnej w zakresie funkcjonowania
środowiska gospodarczego.

… i z Klastrem
Przemysłowym
Prezydent podpisał porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych
Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu.
Ze strony stowarzyszenia dokument podpisał wiceprezes
Jan Banaszak oraz członek zarządu Jacek Kopyra. Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy administracji
miasta wszystkich szczebli, przedsiębiorstw, organizacji
pozarządowych, podmiotów sektora edukacji i innych
podmiotów utożsamiających się z misją rewitalizacji i rozwoju gospodarczego na terenie Miasta.

........................
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Rada
Gospodarcza
przy
Prezydencie
Miasta
Prezydent Ryszard Mach powołał 27 stycznia 2014 r.
czternastu członków Rady Gospodarczej. W składzie
ciała doradczego zasiadają przedsiębiorcy, pracownicy
instytucji finansowych oraz przedstawiciele środowisk
rzemieślniczych. Rada powołana została na mocy
zarządzenia w celu realizacji spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta, a jej członkowie tworzą
grono doradczo – opiniodawcze Prezydenta Zawiercia
w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Członkowie Rady sprawują swoją funkcję
społecznie.

Promocja
inwestycyjna
Gmina Zawiercie otrzymała 85% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na promocję terenów inwestycyjnych w mieście.
Projekt „Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie” polegał na podjęciu działań propagujących ofertę
inwestycyjną w mieście i zakładał udział Zawiercia w targach inwestycyjnych oraz przygotowanie niezbędnych
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kampanii
promocyjnej. Koszt całkowity wyniósł 749 996,96 zł.
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• Monachium - EXPO REAL 2012
• Poznań - Międzynarodowe Targi Inwestfield
• Katowice - Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Biznes Expo
• Warszawa - konferencja zamykająca projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar A”.
• Serwis www.invest-in-silesia.pl
• Biuletyn Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
• Polsat News – spoty reklamowe

.................................................

Zawiercie po 10 latach w Unii Europejskiej
W 2014 roku minęło dziesięć lat od przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej i możemy z całą pewnością stwierdzić,
że dobrze wykorzystaliśmy bezprecedensową szansę, jaką
otworzyła przed nami integracja europejska. Dekada w
Unii Europejskiej to ponad 36 milionów euro, czyli 144 miliony złotych, jakie bezpośrednio Gmina Zawiercie otrzymała z funduszy polityki spójności od 2004 roku, realizując
projekty o łącznej wartości 185 milionów złotych.
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dostępne w latach
2004-2013 otworzyły przed Gminą Zawiercie zupełnie

nowe perspektywy finansowania zadań tak ważnych dla
lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne
zarówno na sfinansowanie projektów społecznych, jak i
realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak
budowa i modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa
nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Łącznie w
tym okresie na każdego mieszkańca Zawiercia przypada
blisko 2.700 zł pozyskanych środków z UE.
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Unijne inwestycje
Największym projektem realizowanym w Zawierciu była niewątpliwie
„Gospodarka Ściekowa Zawiercia”
realizowana w ramach Funduszu
Spójności. Wartość tego projektu
wyniosła aż 102,8 mln zł. Dzięki tym
środkom w mieście zlikwidowano
znacząco problem braku kanalizacji,
podnosząc jednocześnie czystość
zawierciańskich rzek.
Drugą pozycję zajmują projekty
inwestycyjne współfinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Na rozbudowę i unowocześnienie
infrastruktury miejskiej, rozwój
komunikacji, promocję gospodarczą oraz uatrakcyjnienie terenów
inwestycyjnych miasto pozyskało
30,8 mln zł, realizując 17 projektów
o łącznej wartości ponad 50 mln zł.
W tej kategorii na uwagę zasługują
przede wszystkim te projekty, które
mają kluczowy wpływ na rozwój
gospodarczy miasta. Należą do nich
m.in.: budowa drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej (10 mln zł),
budowa Zawierciańskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego (8,2 mln zł) czy kompleksowe
uzbrojenie terenów inwestycyjnych
(11,9 mln zł).
Ważnym dopełnieniem działań
gospodarczych, podejmowanych

Aluron
przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej, są projekty realizowane przez zawierciańskich przedsiębiorców. W okresie 2004-2013 tylko z samego Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do lokalnych firm trafiło blisko 49 mln zł
na nowe inwestycje.
Uzupełnieniem zadań inwestycyjnych są tzw. projekty „miękkie”, za pomocą
których miasto realizuje swoje cele społeczne. Znaczącą ich część stanowią projekty skierowane do osób bezrobotnych. Szkolenia i środki na własną działalność
gospodarczą, to blisko 17,2 mln zł, które Gmina Zawiercie pozyskała bezpośrednio z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zjednoczenie Europy otworzyło
możliwość wymiany doświadczeń młodym obywatelom. Dzięki blisko 1 mln zł
pozyskanym na projekty wymiany szkolnej zawierciańska młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów odwiedziła 17 krajów realizując 16 projektów. Ostatnią
kategorią, którą warto podkreślić jest walka z wykluczeniem społecznym. Budowa sieci szerokopasmowej umożliwiającej powszechny dostęp do internetu,
zakup komputerów, szkolenia zawodowe, pomoc społeczna to zdania, na które
miasto pozyskało kolejne 19,2 mln zł.

.................................................
Unijne propozycje Zawiercia
na lata 2015 - 20

Przed nami kolejny okres budżetowania. Na lata 20142020 Polska otrzyma ogromną pulę środków – 73 mld
euro z polityki spójności. Gmina Zawiercia już dzisiaj jest
doskonale przygotowana do absorpcji tych środków.
Wśród propozycji projektów unijnych, zgłoszonych przez
prezydenta Zawiercia, na lata 2014 – 2020 do nowego
budżetu UE, o które miasto będzie się starać w trybie konkursowym i po za konkursowym znajduje się m.in. obwodnica Zawiercia. Kolejne propozycje dotyczą: rewitalizacji
terenów zielonych i obszarów miejskich, rozbudowy bazy
sportowo – rekreacyjnej, budowy sieci drogowej i połączenie węzłów drogowych ze strefami ekonomicznymi – wraz
z dokończeniem tzw. zach. obwodnicy miasta, rozbudowy
i doposażenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, poprawy efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, gospodarki wodami w zlewni zurbanizowanej oraz wykluczenia społecznego i walki z ubóstwem. Ponadto prezydent
Mach zgłosił propozycję projektu „Trasa linii kolejowej do
lotniska w Pyrzowicach” o łącznej wartości ok. 100 milionów złotych.
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2011 – 2014 – lata pod znakiem
obwodnicy
• Polskie Radio Katowice poświęciło budowie obwodnicy audycję radiową „Wszystko na temat”. Program na żywo
transmitowany był z Urzędu Miejskiego. Przygotowano reportaż pt. „Obwodnica, której nie ma”, który wyemitowano
na antenie PR Katowice.
• Ewa Tomala – Borucka, ówczesna dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
poinformowała na spotkaniu w UM, że ewentualna budowa obwodnicy może być rozważana w perspektywie programu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2020, a umieszczenie tej inwestycji w obecnie obowiązującym planie jest
raczej nierealne.
• Debatę na temat powstania drogowego obejścia miasta zainicjowały władze samorządowe Zawiercia. W rozmowie
– obok prezydenta i przewodniczącego Rady Miejskiej Edmunda Kłóska – wzięli udział parlamentarzyści z sosnowieckiego okręgu wyborczego, radni oraz samorządowcy z sąsiednich miast. Wszyscy uczestnicy spotkania dostrzegali
konieczność powstania inwestycji.
• Budowa obwodnicy o wartości ok. 550 mln zł znalazła się na liście rankingowej – w ramach wsparcia krajowego
- projektów transportowych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 –
taką decyzję podjął Zarząd Województwa Śląskiego. To efekt działań podejmowanych przez władze samorządowe
Zawiercia. O wpisanie budowy obwodnicy naszego miasta z poziomu kontraktu terytorialnego zabiegał prezydent
w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

• Rada Ministrów przyjęła przygotowaną z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Niestety wśród zaplanowanych
inwestycji brakuje obwodnicy Zawiercia.
• W sprawie braku obwodnicy miasta prezydent pisze list do ówczesnego premiera Donalda Tuska. W liście prezydent
wyraził swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i zaprosił premiera do Zawiercia, by osobiście przekonał się o potrzebie tej istotnej inwestycji.
• Do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź na ww. pismo. Niestety brakuje konkretnej odpowiedzi na pytanie - kiedy w końcu ruszy oczekiwana od trzydziestu lat inwestycja. Pismo podpisała pani Agnieszka Krupa, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad.
• Mieszkańcy Zawiercia, ale także Poręby wyrazili swój protest w sprawie przesunięcia w czasie budowy obwodnicy
i wyszli na ulice miast. Na przejściu dla pieszych przy ulicy Paderewskiego Samoobrona - Zarząd Miejski i Powiatowy
w Zawierciu zorganizowała protest. Jego uczestnicy na dziesięć minut blokowali jezdnię przechodząc przez pasy.
• 17 lipca br. prezydent Ryszard Mach wraz ze starostą Rafałem Krupą i posłem Piotrem van der Coghenem spotkali
się z ówczesną wicepremier Elżbietą Bieńkowską w sprawie budowy obwodnicy. Poruszono także temat zatrzymywania się pociągu Pendolino na zawierciańskiej stacji kolejowej.
• We wrześniu br. budowa obwodnicy Zawiercia została warunkowo wpisana do kontraktu terytorialnego, w efekcie
czego pojawiła się duża szansa na budowę drogowego obejścia miasta ze środów unijnych.
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Wyremontowany
dworzec
PKP

2011 - 2014

Od 2011 r. dworzec zyskał nowy wygląd. Przeprowadzono renowację budynku i peronów. Inwestycja PKP
warta była ponad 8 mln zł. W ramach przebudowy odnowiono elewację, wymieniono pokrycie dachowe, drzwi
i okna oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne.
W zmodernizowanym dworcu magistrat uruchomił Centrum Informacji Miejskiej. Punkt służy turystom i gościom
odwiedzającym nasze miasto.

.................................................

Nowe miejsca parkingowe
Powstały na placu przed dworcem PKP. Realizacja
tej inwestycji to m.in. efekt rozmów, jakie władze miasta
prowadziły z kolejową spółką. Przed budynkiem dworca
powstało 54 nowych miejsc parkingowych, skwer zieleni
i ławki. Inwestycję wartą ponad 100 tys. zł sfinansowały
PKP S.A. Departament Nieruchomości.
Prezydent miasta prowadził rozmowy z Pawłem Kopczyńskim, dyrektorem PKP S.A. oddział gospodarowania
nieruchomościami w Katowicach, których tematem była
chęci nabycia przez gminę działki pod budowę zajezdni
autobusowej.
Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania
tych terenów, planowana jest na tym obszarze budowa
centrum przystankowego dla komunikacji autobusowej.
Realizacja tej inwestycji byłaby kolejnym – po rewitalizacji Placu im. Jana Pawła II i modernizacji budynku
dworca – etapem rewitalizacji Śródmieścia.

RAPORT ZAWIERCIE
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Rondo
na „Żabkach”

Rondo
przy „Villa Verde”

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa ul. Leśnej wraz
z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego” polegała na przebudowie nawierzchni, chodników, budowie
ronda wraz z przyległymi parkingami i miejscami postoju
dla taksówek. Wartość inwestycji to 5,5 mln zł, współfinansowanej przez budżet państwa - 50% zł oraz budżet
powiatu i miasta – po 25%.

Wybudowane rondo jest największym z sześciu jakie
powstały w mieście - jego średnica wynosi 50 m. Rondo ułatwiło sprawne włączanie się do ruchu pojazdom
zjeżdżającym i wjeżdżającym z drogi do Strefy Aktywności
Gospodarczej, która będzie stanowić pierwszy etap tak
zwanej „zachodniej obwodnicy miasta”.

.................................................

Inwestycje
drogowe
W latach 2011 – 2014 na remonty, modernizacje
i budowę dróg oraz chodników przeznaczono z budżetu
miasta łącznie 38 243 202,70 zł. W ciągu czterech lat wyremontowano lub wybudowano 57 ulic i ciągów pieszych.
Są to ulice i chodniki: Apteczna, Bilewiczówny, Bociania,
Bonerów, Borowe Pole, Cicha, Dmowskiego, Dożynkowa,
Gardy, Gałczyńskiego, Gliniana, Gromadzka, Junacka,
Kilińskiego, Kmicica, Krzywa, Lisia, Lotnicza – Poznańska
- Lwowska , Łabędzia, Łośnicka, Miejska, Niecała, Nowowiejska, Nowowierzbowa, Ostańcowa, Oświatowa, Pod
Górą, Paderewskiego (GDDKiA) , Piłsudskiego, Podmiejska,
Polna, Pomorska, Próżna, Puchacza, Reymonta, Rokicka,
Sienkiewicza, Siewierska, Sitowie, Skłodowskiej, Sokola, Solidna, Solna, Stefania, Szymańskiego, Świerkowa,

Wapienna, Winna, Wspólna, Wygon, Wypaliska, Zarzecze,
Zbożowa, Zuchowa, Żabia, Żniwna, Źródlana.

Wartość inwestycji drogowych
2011 r. - 5 663 845,05 zł
2012 r. - 6 880 640,51 zł
2013 r. - 16 862 951,69 zł
2014 r. - 8 835 765,45 zł - (III kwartał)
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ul. Bilewiczówny

ul. Bonerów

ul. Borowa

ul. Cicha

ul. Dmowskiego

ul. Gałczyńskiego

RAPORT ZAWIERCIE

2011 - 2014

15

ul. Gliniana

ul. Junacka

ul. Kilińskiego

ul. Krzywa

ul. Łabędzia

ul. Miejska
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ul. Niecała

ul. Nowowiejska

ul. Ostańcowa

ul. Paderewskiego

ul. Pomorska

ul. Sienkiewicza
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ul. Siewierska
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ul. Skłodowskiej

ul. Sokola

ul. Świerkowa

ul. Zuchowa

ul. Żabia
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Prace renowacyjne mostów
Most
im. Zygmunta
Sowińskiego
przy ulicy
Kasprowicza
Modernizacja obiektu, wybudowanego przed II wojną
światową, objęła m.in. mechaniczne usunięcie zapraw odspajających się i ich uzupełnień, wykonanie na powierzchni elementów stalowych powłoki antykorozyjnej, sklejenie
specjalnymi preparatami pęknięć i szczelin, uzupełnienie
ubytków w betonie specjalną zaprawą cementową. Na
balustradach zamontowano oświetlenie. Koszt renowacji
mostu wyniósł ok. 23 tys. zł.

.................................................

Most
na rzece Warcie
na Starym Rynku
Obiekt z początku XX w. został oczyszczony z zanieczyszczeń, pyłu, humusu i porostów. Wykonano m.in.
oczyszczenie strumieniowo - ścierne fragmentów betonowych z warstw fałszywej patyny, uzupełniono ubytki
w betonie przy użyciu specjalnej zaprawy cementowej,
a szersze szczeliny wypełniono specjalistyczną emulsją.
Zrekonstruowano – obok balustrad i barierek – także tarczę herbową. Wartość wykonanych prac to prawie
30 tys. zł.
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Wizytówki
miasta
W ramach rewitalizacji Śródmieścia powstała amonitowa fontanna wraz z zielenią, kolumnami świetlnymi i
lampami oraz ławkami. Z trzydziestu dysz fontanny płynie
podświetlona na różne kolory woda. Fontanna swoim
kształtem przypomina amonit. Wartość tej inwestycji to
około 1 mln 250 tys. zł.

Wybudowana na Żabkach fontanna – składa się z trzech
dysz z betonu architektonicznego, które wyrzucają wodę
w górę, a wieczorami są podświetlane. Są również ławki,
kwietniki, alejki z kostki brukowej. Inwestycja została wykonana w ramach rewitalizacji terenów zielonych.
Koszt prac to ponad 298 tys. zł.

2011 - 2014
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Park zmienia
swój wygląd
Odnowiono kaskadę wodną w Parku Miejskim im.
Adama Mickiewicza. Wykonano nowe nasadzenia i na
nowo urządzono tą część skarpy parku. Wartość inwestycji
to ponad 46 tys. zł.

Wyremontowany
Park
przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji
W ramach inwestycji przeprowadzono renowację
trzech głównych alei. Wszystkie wyremontowane chodniki
wykonano z kostki brukowej. Dodatkowo – w ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście – park przy OSiR został
oświetlony - ustawiono 28 nowych latarni. Pojawiło się
także kilkanaście nowych ławek i kosze na śmieci. Wartość
inwestycji wynosi ponad 255 tys. zł.

20
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Oświetlony
Park
Miejski
im. T. Kościuszki
W parku zamontowano 60 latarni. Lampy pojawiły się
także w przejściu pod torami kolejowymi. Wcześniej oświetlony został m.in. Park Miejski im. A. Mickiewicza, a następnie latarnie – wraz z nowymi alejami i ławkami – pojawiły
się w parku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inwestycja
realizowana została w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez budowę
oświetlenia ulicznego”.

.................................................

Postawiono
kolejne
latarnie
W ramach poprawiania bezpieczeństwa mieszkańców oświetlono kolejne miejsca na terenie miasta. Nowe
latarnie ustawiono w Blanowicach przy ul. Blanowskiej,
na odcinku od ul. Łącznej do Faustyny, przy ul. Łośnickiej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową do Kolorowej,
przy ul. Skarżyckiej, przy ul. Dożynkowej, Kmicica.
Miasto doświetliło przejścia dla pieszych przy najbardziej
ruchliwych jezdniach: przy ul. Piłsudskiego - do Krótkiej,
koło siedziby ZUS, przy budynku MOPS, skrzyżowaniu
z Parkową, Kościuszki – przy skrzyżowaniu z Westerplatte,
Sikorskiego – przy pawilonie handlowym PSS „Społem”,
Blanowskiej – przy skrzyżowaniu Piwną, łącznik Krzywej
i Wiśniowieckiego, łącznik Surowej i Orzeszkowej, ulicy
Bocznej od Olendry, Wroniej i Pułaskiego oraz plac zabaw
przy 11 Listopada.

Zawiercie
w grupie
gmin
kupujących
energię
27 samorządów – w tym Gmina Zawiercie - i 162
samorządowych jednostek zakupi wspólnie 405 GWh
energii elektrycznej. Porozumienie w tej sprawie podpisali
w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
w Katowicach włodarze 27 miast, powiatów i gmin regionu oraz Województwo Śląskie. Umowa zawarta zostanie
na 12 miesięcy i obowiązywać będzie od 1 stycznia do
31 grudnia 2015 r.
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Wybudowano
domy
komunalne
i socjalne

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej

Bloki komunalne powstały przy ulicy Dożynkowej
w Kromołowie dla 45 rodzin. W każdym z trzech bliźniaczych budynków jest 15 lokali o różnej powierzchni. Inwestycje zaprojektowali architekci z Zielonej Góry, a warta
jest ponad 5 mln zł.

W ciągu czterech lat na inwestycje, remonty, modernizacje i adaptacje miejskich zasobów komunalnych Zakład
przeznaczył 3 695,244,76 zł.
Przeprowadzono termomodernizację budynku administracyjno – mieszkalnego przy ul. Westerplatte 19 oraz administracyjno-mieszkalnego przy Pl. Dąbrowskiego 4, a także
budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 5, 7 i 45 z dofinansowaniem z programu KAWKA i WFOŚiGW w Katowicach.
Wykonano remonty kapitalne dachów oraz więźby dachowej i przebudowy kominów na budynkach przy ul. 3 Maja
3, 5, 7, Aptecznej 2, Kościuszki 11, Leśnej 22, Marszałkowskiej 23, Niedziałkowskiego 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 22, Obrońców
Poczty Gdańskiej 12, Pastewnej 6, Pl. J. Dąbrowskiego 4,
Rynek 16, Skłodowskiej 11, Stary Rynek 6, 6a, Tylnej 3,
Wajzlera 6, Westerplatte 3, 12.
Wyremontowano mieszkania w budynku przy ul. Marszałkowskiej 16, 23.
ZGM w ramach prowadzonych prac wymienił stolarkę okienną z drewnianej na PCV i częściowo instalację
elektryczną, malował klatki schodowe i je remontował,
przeprowadzał remonty węzłów ciepłowniczych, ocieplenia ścian budynków, płyt balkonowych i odnawiał elewację
frontową.
Wyremontowano chodniki przy budynkach przy ul.:
Bliskiej 1, Marszałkowskiej 18, Pl. J. Dąbrowskiego 4, Pomorskiej 87, Porębskiej 1, Westerplatte 19 oraz wykonano
chodniki przy budynkach przy ul. Kościuszki 11, Westerplatte 19, a także przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni przy ul. Niedziałkowskiego 24, 25, Szymańskiego
15, 17, 19, 22.

Zrealizowano inwestycję pn. „Budowa 12 szt. budynków mieszkalnych jednorodzinnych socjalnych w zabudowie szeregowej w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie
przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez
budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu”.
Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł.
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Od 2011 r. został wdrożony program oddłużeniowy, który
obejmuje m.in. rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, odpracowanie zadłużenia, zamianę mieszkania z oddłużeniem,
zamianę mieszkania w celu zmniejszenia czynszu, zamianę
mieszkania na mniejsze w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wychodząc naprzeciw lokatorom w trudnej
sytuacji materialnej istnieje możliwość umorzenia odsetek
po spłaceniu długu podstawowego, który rozkładany jest
na dogodne raty.
Został również wdrożony autorski program oddłużeniowy
w sprawie umorzenia w 70% należności czynszowych
i opłat niezależnych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zawiercie, do którego
przystąpiło 88 osób.
Od 2013 r. wprowadzono comiesięczne przesyłanie drogą
e-mailową faktur dotyczących opłat za lokale do najemców, którzy wyrazili zgodę na taką formę otrzymywania
faktur. Z tej formy korzysta ok. 63 najemców lokali użytkowych.

ZGK wprowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i organizował konkursy na tematy ekologiczne.

.................................................

Zakład
Gospodarki
Komunalnej

Zakład
Komunikacji
Miejskiej

W ciągu czterech lat na inwestycje, remonty, modernizacje i adaptacje Zakład przeznaczył 5 991 482,15 zł.
Modernizowano Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych - rozbudowano instalację do mechanicznej
segregacji odpadów, modernizowano linię sortowni, linię
technologiczną transportu odpadów, zakupiono pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów, uzupełniano sprzęt oraz
zakupiono: śmieciarkę EKO, zamiatarkę Schmidt, samochód
ciężarowy Volvo, ciągnik rolniczy, piaskarkę, ładowarkę, przyczepy ciężarową oraz hakową oraz wagę czteroczujnikową.

Komunikacja miejska w Zawierciu powstała 1 sierpnia
1982 r. i ZKM świętował jubileusz 30 – lecia działalności
w 2012 r.
W tym samym roku prezydent podpisał umowę z firmą Lider Trading sp. z o.o. oraz Blue Line sp. z o.o., która dostarczyła 7 nowych autobusów. Tabor unowocześnił się dzięki
projektowi „Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej
w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji
autobusów z silnikiem EURO- 5”. Projekt współfinansowany był w 85% przez UE.
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Nowe
miejskie
przystanki

Na ulicach Zawiercia pojawił się kolejny autobus marki
MAN. „Czerwony” został zakupiony ze środków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego (ponad 280 tys. zł), w ramach
realizacji planu unowocześniania taboru jakim dysponuje
ZKM.
W sąsiedztwie Dworca PKP powstały miejsce postojowe
dla autobusów obsługiwanych przez ZKM oraz pomieszczenie socjalne dla kierowców.
Uruchomiono nową linię autobusową relacji Zawiercie
-Ogrodzieniec – Podzamcze oraz do do Piaseczna (Gmina
Kroczyce).
Zawiercie, jako drugie miasto po Jaworznie w województwie śląskim, udostępniło pasażerom korzystającym
z miejskiej komunikacji - system dynamicznej informacji
pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy
kiedyprzyjedzie.pl.
Wprowadzono „bilet wolnej jazdy” i zakupiono system rozliczania biletów (20 bileterek wraz z oprogramowaniem).
Wybudowano 10 nowych garaży blaszanych na terenie
Zajezdni ZKM oraz zmodernizowano 11 przystanków
i 3 wiaty autobusowe

........................

Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
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Inwestycje w zakresie sieci wodociągowej i modernizacje istniejących wodociągów oraz bieżące utrzymanie sieci
i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, a także wprowadzanie udogodnień dla mieszkańców, to główna działalność
RPWiK.
W ciągu czterech lat wybudowano wodociągi na Borowym
Polu, Kosowskiej Niwie Centrum oraz w ul.: Karlińskiej, Kilińskiego, Kolorowej, Krzywej, Miejskiej, Mostowej, Okiennik, Podmiejskiej, Próżnej, Solidnej, Spacerowej, Stromej,
Tetmajera, Zbożowej, Żwirowej.
Kanały sanitarne powstały w ul. Dojazd, Niedziałkowskiego
i Wyszyńskiego, a sieć wodociągowa w ul. Niemcewicza,
Podmiejskiej i Wyspiańskiego.

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który świadczy szeroki zakres usług opiekuńczych i wsparcie finansowe działają: Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Środowiskowa, Hostel pomocy społecznej. Przy MOPS funkcjonują:
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Asystent rodziny oraz prowadzone są wspólne
działania Komendy Powiatowej Policji z pracownikami
socjalnymi.
W 2014 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej obchodził
20-lecie działalności. Placówka, której celem jest zapewnienie wsparcia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym powstała 16 czerwca 1994 r.
Liczba osób korzystających z usług placówki

Modernizacje wodociągów przeprowadzono w ul.: Celiny,
Cerefisko, Filaretów, Gromadzkiej, Kamiennej, Kromołowskiej, Nowowiejskiej, Oświatowej, Pod Górą, Rokickiej,
a przyłączy wodociągowych w ul. Siewierskiej.
Modernizacja sieci wodociagowej została przeprowadzona
w ul.: Bema, Glinianej, Górskiej, Królowej Jadwigi, Łanowej,
Miejskiej, Niecałej, Pogorzelskiej, Podkądzielowej, Przyjaźni, Sitowie, Solnej, Widnej, Wilczej, Winnej, Wygon, Wyspiańskiego, Zaparkowej, Zwierzynieckiej oraz na rondzie
na Żabkach, w Karlinie i Parkoszowicach.
Uruchomiono Internetowe Biuro Obsługi Klienta w RPWiK.
Może z niego korzystać każdy mieszkaniec, który podpisał
umowę z Przedsiębiorstwem o zaopatrzenie w wodę lub
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, albo
o odprowadzanie ścieków. To usługa całkowicie darmowa.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

wyżywienie

302

387

387

406

konsultacje

152

109

123

110

arteterapia

38

32

32

31

rehabilitacja

59

36

32

32
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Na wyposażeniu MOPS pojawił się nowy samochód dla
niepełnosprawnych - Renault Trafic, wart ponad 111 tys. zł.
Środki na zakup auta w 60% pochodziły z budżetu miasta,
a w 40% ze środków PFRON. Z samochodu korzystają
podopieczni DDPS oraz ŚDS, którzy są nim dowożeni na
zajęcia.
W placówce i jej jednostkach przeprowadzono: modernizację budynku MOPS – adaptację strychu na pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem podstawowym, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i rozbudowę
budynku i zmianę sposobu użytkowania Środowiskowego
Domu Samopomocy, remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, remont
kuchni i zaplecza DDPS, przyłączenie budynku OWDiR do
sieci gazowej.
Zakupiono urządzenia do obierania ziemniaków i warzyw,
zmywarkę, kocioł warzelny i maszynkę do mięsa.
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• Projekt „Promocja aktywnej integracji społecznej na
terenie miasta Zawiercie”, w ramach którego wprowadzono działania: zajęcia w Centrum Integracji Społecznej (86 osób), szkolenia zawodowe dla klientów MOPS,
których celem jest zdobycie kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy (65 osób);
• Program Aktywności Lokalnej na osiedlach Szymańskiego, Stary Rynek i ul. Nowa na osiedlu Kromołów,
którego celem było podniesienie poziomu aktywności
mieszkańców osiedli, w których występuje największe
zagęszczenie problemów społecznych (86 osób) oraz
staże zawodowe dla uczestników organizowane w
zakładach pracy na terenie Zawiercia (53 osoby);
• Projekt „Promocja aktywnej integracji społecznej na
terenie miasta Zawiercia” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

........................

Jadłodajnia
przy Bazylice

Realizowane były programy i projekty:
• Program TELEOPIEKI - miał na celu zwiększenie
dostępności do usług medycznych, a w szczególności
systematyczności pomiaru parametrów życiowych
poprzez internet;
• Realizacja usług opiekuńczych w ramach praktycznej
nauki zawodu przez uczestniczki projektu CIS Pomocne
Tobie (407 osób) oraz realizacja usług opiekuńczych w
ramach wolontariatu (9 osób);
• Projekt „Lepsza droga do przyszłości – działania na
rzecz zawierciańskich Romów” - jego głównym celem
jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych
u 36 Romów oraz podniesienie poziomu wiedzy na
temat społeczności romskiej wśród 72 osób pracowników instytucji publicznych oraz potencjalnych pracodawców w gminie Zawiercie;
• Projekt „Promocja aktywnej integracji społecznej na
terenie miasta Zawiercie”, w ramach którego wprowa

W ciągu czterech lat różne były losy kuchni przygotowującej posiłki dla ubogich, która prowadzona jest przy
Bazylice Mniejszej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła. Jadłodajnia
po przerwie wznowiła działalność i wydaje jeden gorący
posiłek i prowiant dla osób potrzebujących tego rodzaju
wsparcia. Przypomnijmy, że o jej utworzeniu zdecydował
na początku lat 90 ub. wieku śp. ks. prałat Piotr Daniel Miklasiński. Nowo otwartą jadłodajnię poświęcił metropolita
częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Obecnie kuchnia
nosi imię księdza Bolesława Wajzlera, byłego proboszcza
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.
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Karta
Dużej Rodziny
W gminie Zawiercie rozpoczęto realizację dwóch programów „Karta Dużej Rodziny” i „Zawierciański Senior”.
Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Wszyscy rodzice, rodzice zastępczy, osoby prowadzące
rodzinne domy dziecka (a także ich małżonkowie), którzy
mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu
na kryterium dochodowe.
Ich dzieci:
- do 18. roku życia,
- kontynuujące naukę – do 25. roku życia,
- z orzeczeniem niepełnosprawności – bez ograniczeń
wiekowych.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny
Należy złożyć odpowiednie dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Zawierciu (punkt informacji,
parter). Dokumenty, w imieniu rodziny, może złożyć każdy
pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny wydawana jest
bezpłatnie.
Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?
Posiadając Kartę, możesz skorzystać z szeregu ulg dla
rodzin wielodzietnych w ramach Programu Zawierciańska
Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Urząd Miejski w
Zawierciu. Z przywilejów można korzystać zarówno w jednostkach miejskich, jak i u prywatnych przedsiębiorców,
będących partnerami Programu.
Dodatkowo karta uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek
na terenie województwa śląskiego orz całego kraju. Więcej
informacji na www.slaskiedlarodziny.pl i rodzina.gov.pl/
duza-rodzina
Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydziale Spraw
Obywatelskich - Ewidencja Ludności, pokój nr 5 – parter lub
pod numerem telefonu: 32 67 00 498, 32 49 41 214.

Program
,,Zawierciański
Senior”
Program ,,Zawierciański Senior” adresowany jest do
osób, które ukończyły 70 rok życia i mieszkają na terenie
Zawiercia.
Podstawą do korzystania z ulg jest dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający wiek i tożsamość osoby
uprawionej do ulg.
Celem Programu ,,Zawierciański Senior” jest podniesienie
poziomu aktywności oraz ułatwienie osobom starszym dostępu do usług rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
Z przywilejów można korzystać zarówno w jednostkach
miejskich, jak i u prywatnych przedsiębiorców, będących
partnerami programu.
Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydziale
Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności, pokój nr 5 –
parter lub pod numerem telefonu: 32 67 00 498,
32 49 41 214.

Masz firmę? Zostań Partnerem Programu Zawierciański
Senior.
Lista Partnerów Programu oraz oferowane przez nich
ulgi znajdują się na stronie www.spoleczenstwo.zawiercie.eu
Każdy z partnerów otrzyma naklejkę, która poświadczać będzie przystąpienie do Programu

RAPORT ZAWIERCIE

2011 - 2014

27

Uniwersytet
Miejski
Dziecięcy
Zespół Obsługi
Ekonomiczno Administracyjnej
Szkół

W Zawierciu zainaugurował działalność Uniwersytet
Dziecięcy. W ramach inicjatywy podjętej wspólnie przez
Urząd Miejski oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie
Górniczej z zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin nauki
korzysta ok. 150 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

........................
W latach 2011 – 2014 przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych – żłobku miejskim, przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach – na łączną kwotę
3,2 mln zł.
MZOE-AS realizował również inwestycje:
•
budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 – koszt 947 tys. zł,
•
budowę kompleksu boisk sportowych wraz z bieżnią
przy Szkole Podstawowej nr 11 - koszt 663 tys. zł,
•
budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 5 - koszt 596 tys. zł,
•
budowę zespołu obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 3 – koszt 533 tys. zł
•
budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 koszt 50 tys. zł,
•
doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 2 (32
tys. zł), Przedszkolu nr 5 (30 tys. zł), Przedszkolu nr 8
(30 tys. zł), Przedszkolu nr 4 (28 tys. zł).

Sala
Doświadczeń
Świata
W Przedszkolu Integracyjnym nr 3 otwarto Salę
Doświadczeń Świata. Prowadzona terapia polega na
stymulowaniu wszystkich zmysłów. Metoda wywodzi się
z Holandii, gdzie po raz pierwszy zastosowano urządzenia
silnie pobudzające zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu
oraz smaku.
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Źródła
Warty
i kompleks
rekreacyjno
– sportowy

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej Zawiercie zrealizuje projekt pn. „Budowa Kompleksu Sportowo –
Rekreacyjnego u źródeł Warty”. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 135 547, 17 zł z czego nieco ponad 1 mln zł
pochodzić będzie z budżetu gminy.

Ścieżka
edukacyjna
w Bzowie
Powstała w ramach projektu „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez
ukierunkowanie ruchu turystycznego”. Ścieżkę edukacyjną
w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej – Przemszy wykonano przy wsparciu finansowym Gminy Zawiercie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

........................

Miasteczko
Ruchu
Drogowego
Niezliczona ilość znaków drogowych pionowych i poziomych, sygnalizacja świetlna, skrzyżowania, zatoki, tory
kolejowe, chodniki i oczywiście rondo, to wszystko znalazło się na terenie miasteczka ruchu drogowego. Inwestycję
oddano do użytku pod koniec listopada 2011 r.
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Cztery nowe
boiska
Boisko piłkarskie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji to
boisko o sztucznej nawierzchni, gdzie pole gry ma wymiary 51x94 m. Inwestycja kosztowała 1.601.260.00 zł, z czego
614.403,46 zł pochodziło z Unii Europejskiej. Kompleks
oświetla sześć halogenowych reflektorów.

........................

Z myślą
o najmłodszych
mieszkańcach

Przy Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Korczaka powstało
boisko wielofunkcyjne. W ramach inwestycji wykonano
boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni trawiastej
oraz boisko wielofunkcyjne, bieżnię. Kompleks ogrodzono
i oświetlono.
Kompleks boisk sportowych - do piłki ręcznej, dwa do piłki
plażowej wraz z bieżnią do biegów na dystansie 60 metrów, skocznią do skoków w dal, stanowiskiem do pchnięcia kulą - powstał przy Gimnazjum nr 3.
Przeprowadzono modernizację trybun stadionu w Kromołowie, gdzie zainstalowano 264 krzesełka (3 sektory
po 88 miejsc), które pozyskano z przebudowywanego
Stadionu Śląskiego.

Wybudowano trzynaście placów zabaw, które ogrodzono, a teren wokół nich zagospodarowano. Place zabaw
powstały przy ulicach: 11 Listopada, Jagodowej, Kromołowskiej, Kukułczej, Piecki, Pomorskiej oraz na Wartach
i na terenie placówek oświatowych: Miejskiego Żłobka,
Przedszkola nr 2, 4, 5 i 8, a także Szkoły Podstawowej nr 5.

Foto: Michał Jastrząb – boisko robione rybim okiem.
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Ośrodek
Sportu
i Rekreacji
To bogata oferta sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców, którzy mogą korzystać z obiektów sportowych: hal
dużej i małej, stadionu piłkarskiego, boiska o sztucznej
nawierzchni wraz z zapleczem sanitarnym, dwóch siłowni
zewnętrznych, krytej pływalni oraz boiska wielofunkcyjnego (latem – boisko sportowe, zimą - lodowisko).
Obiekty były stale modernizowane: odnowiono dwa sektory stadionu oraz ogrodzenie ziemnych kortów tenisowych
i ogrodzenie obiektu OSIR-1, wykonano ogrodzenie panelowe przy ul. Wierzbowej, odnowiono pokrycie dachowe,
tynki na budynkach i wyremontowano schody do obiektów oraz chodniki, a także wybudowano kilka nowych,
zakupiono maszynę czyszczącą powierzchnie boiska,
samochód towarowo – osobowy, kontener magazynowy,
ciągnik rolniczy. Uporządkowano teren przy kompleksie
sportowo-rekreacyjnym „Włókniarz”.

Sauna
na miejskiej
pływalni
W ramach inwestycji na miejskiej pływalni - w pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z basenem - powstała sauna fińska, łaźnia parowa oraz nowe natryski.
Koszt wykonanego zadania wyniósł ponad 150 tys. zł.
Na obiekcie zamontowano również instalację solarną –
koszt 214 tys. zł.

RAPORT ZAWIERCIE

Dwie siłownie
„pod chmurką”
Pierwsza powstała przy ulicy Wierzbowej, druga – przy
ulicy Sikorskiego.
Siłownię tworzą strefy: aktywności ruchowej z urządzeniami do ćwiczeń, wypoczynku i komunikacji – z ławkami
i zielenią oraz strefa ciszy z urządzeniami do rozciągania
oraz stolikiem do gry w szachy i warcaby. Strefy zostaną
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Miejska
i Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
To bogata oferta kulturalno - edukacyjna dla mieszkańców, którzy mogą korzystać nie tylko z zasobów bibliotecznych, ale także z różnorodnej oferty biblioteki: kursów,
warsztatów, imprez i konkursów.
W ramach swojej oferty placówka zorganizowała: warsztaty dla pokolenia 50+ z obsługi internetu (Program Polska
Cyfrowa Równych Szans), naukę języków obcych online w
bibliotece i w domu (Angielski123, Niemiecki123, Hiszpański123, Francuski123 i Włoski123), naukę języka angielskiego dla dzieci - Fun English, Rajd Rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”, Wakacyjny Bibliobus, Warsztaty fotografii
cyfrowej w wakacje, Noc z piłką nożną, Noc z Gwiezdnymi Wojnami, Noc z Wampirami i Sagą Zmierzch, „Noc w
Bibliotece”, Grę Miejską „Zawiercie moja Mała Ojczyzna”,
Świąteczne warsztaty z rękodzieła.
Placówka oferowała: książkę na telefon, czytelnicy mogli
korzystać z Katalogu on-line – mieli dostęp do elektronicznego katalogu zbiorów, dostęp do bazy książek w formie
IBUKÓW, zapraszała na spotkania autorskie.

wyłożone kostką brukową, w innych miejscach obsiane
trawą. Teren siłowni został ogrodzony. Koszt pierwszej
siłowni to kwota 237 700 zł, drugiej - 338 367,11 zł.

Remont placówki
Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniej, frontowej ściany budynku.
Zakres robót obejmował: renowację balkonu, odgrzybianie
powierzchni z cegły - usunięcie zabrudzeń, impregnację
elewacji ceglanej, malowanie ścian farbami elewacyjnymi
oraz odmalowanie elementów drewnianych. Wartość prac
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to ok. 83 tys. zł, z czego połowę tej kwoty miasto pozyskało od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Remont
elewacji zachodniej biblioteki, to pierwszy etap remontu
Pałacyku. W przyszłości miasto będzie starać się o kolejne
dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a także w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przewidziane są środki na renowację zabytków, o
które Urząd Miejski będzie aplikował.
Prace remontowe przeprowadzono również w innych
budynkach – filiach biblioteki.

........................

Miejski
Ośrodek
Kultury
„Centrum”
im. A. Mickiewicza
Placówka przygotowała bogatą ofertę kulturalno –
edukacyjną. Były to nie tylko pokazy filmowe, teatralne
i występy artystyczne, ale także imprezy estradowe i
okolicznościowe, koncerty, gry komputerowe na dużym
ekranie, szkółka bilardowa i Klub Bilardowy, indywidualne
zajęcia z emisji głosu, Akcje „Zima i Lato w mieście”, programy z edukacji filmowej „KinoSzkoła” i „KinoPrzedszkole”,
interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej, aerobik.

MOK zaprosił na zajęcia w pracowniach: teatralnej, plastycznej, szkła artystycznego, ceramiki, modelarsko – lotniczej oraz na zajęcia rock and rolla i do zespołów: Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”, „Małego Zawiercia”,
Bajaderek, Fatamorgany, Chóru Capella Vartiensis oraz do
Klubu Miłośników Tanga Argentino.
Placówka była organizatorem jarmarków mikołajkowych,
kiermaszy świątecznych oraz współorganizatorem „Muzycznego Zawiercia”.
Przeprowadzono modernizację sali kinowej, remont galerii
dolnej, sali bilardowej i dachu, części kanalizacji deszczowej i parkietu.
W ramach inwestycji MOK zakupił aparaturę nagłośnieniową do kina oraz sprzęt nagłośnieniowy do Filii MOK
w Kromołowie, cyfrowy projektor do kina, zestaw fotograficzny, rzutnik.
Środki na zakup sprzęt do nagłośnienia i cyfryzację placówka pozyskała z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Foto: Paweł Machelski

RAPORT ZAWIERCIE

2011 - 2014

33

Wyremontowano
pomnik
Przeprowadzono prace renowacyjne Pomnika Niepodległości na cmentarzu parafialnym, które polegały na
oczyszczeniu monumentu i tworzących go rzeźb, a także
na uzupełnieniu ubytków. Pomnik został zabezpieczony
przed szkodliwym działaniem zewnętrznych warunków
atmosferycznych. Koszt renowacji wyniósł ok. 60 tys. zł,
a środki pozyskano od Rady Pamięci Walk i Męczeństwa.

........................

Aleja
Pamięci
Weteranów
Oficjalnie nadano alei spacerowej położonej w Parku
Miejskim im. Tadeusza Kościuszki nazwę „Aleja Pamięci
Weteranów”. Z prośbą o nadania nazwy alei zwróciła się do
władz miejskich Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów, by w ten sposób uhonorować Związki Kombatanckie
działające na terenie miasta. W alei ustawiono rzeźby
wykonane przez artystów związanych z warszawską ASP,
z którą podpisano porozumienie o współpracy w zakresie
działalności edukacyjnej, dydaktycznej, naukowej i kulturalnej.

........................

Współpraca
Gminy Zawiercie
z organizacjami
pozarządowymi
Organizacja pozarządowe podejmowały działania,
które obejmowały szeroki zakres ważnych społecznie
zadań odpowiadający katalogowi zadań publicznych
realizowanych na rzecz mieszkańców miasta.
Dział

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Kultura fizyczna

210.000,00

230.000,00

230.000,00

250.000,00

Kultura i dziedzictwo
narodowe

75.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

Turystyka

40.000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

Razem

385.000,00

466.000,00

466.000,00

506.000,00
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Ochotnicze
Straże Pożarne
W latach 2011 – 2014 przeznaczono na działalność
OSP kwotę w wysokości 797 656,85 zł.

Kwota dofinansowania

Foto: Jurassic Photo Team
Formy współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami
pozarządowymi: to finansowe i poza finansowe wsparcie
w realizacji zadań publicznych.
W latach 2011 – 2014 dofinansowano łącznie
58 projektów złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów.

Liczba projektów

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

302

387

387

406

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

455 403,77

30 695,89

133 763,19

177 794,00

Samochody dla Blanowic i Żerkowic
OSP Blanowice - Jelcz
OSP Żerkowice - Iveco
OSP Marciszów – samochód terenowy Aro
OSP Marciszów – samochód Scania
Termomodernizacja budynku remizy OSP Pomrożyce
Inwestycja sfinansowana została z budżetu miasta, a jej
wartość wyniosła ponad 24 tys. zł.
Garaż dla OSP Pomrożyce - z budżetu miasta przeznaczono na inwestycje 55 tys. zł.

OSP Blanowice - Jelcz

Foto: Jurassic Photo Team

OSP Żerkowice - Iveco

RAPORT ZAWIERCIE

2011 - 2014

35

Internet
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Podpisano umowę na realizację unijnego projektu „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim –
Gmina Zawiercie” realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Wykonawcą została firma WASKO S.A.

OSP Marciszów – samochód terenowy Aro

Powstała sieć szerokopasmowa
Podpisano umowę na budowę publicznej sieci szerokopasmowej dla naszego miasta. Wartość inwestycji to
1.509.965,22 zł, z czego 85% współfinansuje UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013.
Bezpłatny Internet
Na terenie Zawiercia można korzystać z bezpłatnego Internetu. Z siecią łączymy się dzięki kioskom internetowym
oraz HotSpotom i środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gminie Zawiercie” wynosi 3.016.399,12 zł, z czego dofinansowanie z UE
- 2.563.939,25 zł.

OSP Marciszów – samochód Scania

Miejsca z dostępem do darmowego Internetu
na terenie Zawiercia
(PIAP – kiosk Internetowy, HotSpot – Wi-Fi):
HotSpot
ZKM, ul. Polska 21;
ZGK, ul. Krzywa 3;
MOPS, ul. Piłsudskiego 47;
MiPBP ul. Szymańskiego 2;
MZOE–AS, ul. Paderewskiego 49.
Kiosk internetowy oraz HotSpot
Urząd Miejski, ul. Leśna 2;
OSiR ul. Moniuszki 10, Blanowska 40;
Pałacyk nad Wartą, ul. Filaretów 1;
OSP Bzów, ul. Poległych 27;
OSP Karlin, ul. Karlińska 48;
OSP Łośnice, ul. Kolorowa 41;
OSP Żerkowice, ul. Fredry 1;
OSP Blanowice, ul. Olendry 6;
OSP Marciszów, ul. Mrzygłodzka 135;
OSP Skarżyce, ul. Skarżycka 4;
OSP Pomrożyce, ul. Pomrożycka 72.

Garaż dla OSP Pomrożyce

Komputery dla mieszkańców
300 komputerów, szkolenie z zakresu ich obsługi oraz
darmowy dostęp do Internetu przez okres 5 lat otrzymają
rodziny, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Zawiercie”. W ramach projektu wybudowanych zostanie
39,5 km sieci szerokopasmowej na terenie miasta. Pieniądze na realizację projektu o wartości 11 mln zł Urząd
Miejski pozyskał ze środków zewnętrznych.
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Honorowi
Obywatele
Miasta

........................

1 czerwca 2011 r., na wniosek prezydenta Ryszarda
Macha, Rada Miejska jednomyślnie przyjęła uchwałę, która
Panu Władysławowi Żukowi nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Zawiercie. W dniu 7 października 2014 r. W.
Żuk obchodził swoje 95 urodziny.

Współpraca
międzynarodowa
Zawiercia
W latach 2011 – 2014 podpisano:
Porozumienie o współpracy z włoskim Ponte Lambr
Uhonorowaniem 10-letniej współpracy obu samorządów
jest złożenie przysięgi bliźniaczej, która uznawana jest
za najwyższą formą partnerstwa międzynarodowego.
Podpisanie umowy spowoduje zaciśnięcie więzi pomiędzy naszymi społecznościami. Zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskiej uroczyste podpisanie umowy bliźniaczej
poprzedzone zostało podjęciem stosownej uchwały przez
oba samorządy.
Umowę o partnerstwie miast pomiędzy Zawierciem
a austriackim Ebensee
Współpracę nawiązano w 2000 r., która przerodziła się w
oficjalne partnerstwo.
Nawiązano współpracę z okręgiem Kujbyszewskim
od sierpnia 2012 r.

Władysław Żuk

27 czerwca 2012 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania
imienia Honorowego Obywatela Zawiercia wybitnemu
artyście Leszkowi Dutce. Wybitny malarz zmarł 23 lutego
2014 r. w Krakowie w wieku 92 lat.

Leszek Dutka
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Urząd
Miejski
zmienił
swój
wizerunek
Przeprowadzono prace termomodernizacyjne budynku
Urzędu Miejskiego. Zakres robót obejmował: wymianę
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz
z montażem kanałów grzewczych, docieplenie ścian
budynku styropianem, docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacją wełną mineralną, wymianę części okien, wykonanie elewacji z płytek oraz kamienia naturalnego oraz
wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię.
Koszt inwestycji wyniósł 1 400 757,64 zł, w tym dotacja
z NFOŚiGW wynosi 401 610,00 zł, a pożyczka z NFOŚiGW 803 527,00 zł.
Przebudowano parking i w ramach tej inwestycji wymieniono nawierzchnię, przebudowano kanalizację deszczową, postawiono nowe słupy oświetleniowe i założono
nowe oprawy oświetleniowe na słupach już istniejących.
Wzrosła liczba miejsc parkingowych z 25 do 45. Koszt
inwestycji to kwota 313 626,70 zł. Środki pochodziły z budżetu miasta.
W najbliższym czasie pojawi się sześciometrowy totem
przed magistratem, który zastąpi zegar oraz zielony napis
„Urząd Miejski” umieszczony na dachu budynku.
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Długofalowa
wizja
rozwoju
miasta
W październiku 2011 r. uchwalono ważny dla Zawiercia
dokument - „Strategię Rozwoju Zawiercia 2025 plus”, który
w jasny i klarowny sposób wyznacza kierunki rozwoju
naszej wspólnoty samorządowej.
Autorem Strategii jest społeczność naszego miasta, a rolą
firmy doradczej było jedynie dostarczenie danych diagnostycznych oraz zebranie i opisanie kierunków rozwoju
określonych przez członków panelu eksperckiego, który
tworzyli samorządowi urzędnicy, radni, członkowie zawierciańskich organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń oraz lokalni przedsiębiorcy.
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Z ostatniej
chwili …
Kolejne
dofinansowanie
do dróg
Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową
wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. Na liście znalazł się wniosek złożony przez Gminę
Zawiercie – Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic
gminnych Snopkiewiczówny, Rączki, Okólnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i uzupełnieniem brakujących
odcinków kanalizacji sanitarnej.

Widne ulice
nocą

Rewitalizacja TAZ
Trwają pracę nad wykonaniem dokumentacji do projektów: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku Dawnej Łaźni na budynek muzeum w Zawierciu
przy ul. Bohaterów Westerplatte 2” oraz „Opracowanie
Koncepcji rewitalizacji dla zabytkowego osiedla TAZ w
Zawierciu wraz z szacunkową wyceną wartości projektu
w kontekście pozyskania środków unijnych na lata 20142020”.

W październiku br. rozpoczęła się rewolucja oświetleniowa w Zawierciu. Dzięki współpracy miasta oraz firmy
Tauron Dystrybucja zawartej przez prezydenta Ryszarda
Macha w czerwcu br., trwa wymiana oświetlenia ulicznego. Montowane lampy są ledowe. Zapewniają jaśniejsze,
białe światło, dzięki czemu jezdnie są lepiej oświetlone, a
piesi nocą są lepiej widoczni na drodze i na przejściach dla
pieszych. Oświetlenie uliczne o podwyższonym standardzie jest energooszczędne. Łącznie na terenie Zawiercia
wymienionych zostanie ponad 4 tys. opraw oświetlonych,
które finansowane będą z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego na
terenie Zawiercia.

........................

100 – lecie
Miasta Zawiercia
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - 2015 rok będzie „Rokiem stulecia miasta Zawiercie”. W dniu 1 lipca przyszłego
roku minie dokładnie sto lat odkąd nasze miasto uzyskało
prawa miejskie.
- W przyszłym roku będziemy obchodzić 100 - lecie nadania Zawierciu praw miejskich. Dlatego wraz z Radą Miasta
zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowania do

tego wyjątkowego jubileuszu – zwraca się do mieszkańców
prezydent Ryszard Mach.
Zachęcam i zapraszam do współpracy
Ryszard Mach
Prezydent Miasta Zawiercia
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Wybrane
imprezy
kulturalne,
rekreacyjne
i sportowe
15-lecie Regionalnego Zespołu Folklorystycznego

70-rocznica likwidacji getta w Zawierciu

73-rocznica aresztowań członków organizacji „Płomień”

I Forum Organizacji Pozarządowych

Autoevent - największa impreza motoryzacyjna w Zawierciu
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Bieg Niepodległości

Bieg po serce Jurajskiego Zbója

Dni Zawiercia

Dożynki – Święto Plonów

Ewangelizacja Zawiercia

Finały WOŚP
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Festiwal „Śląskie Smaki”

Industriada - Święta Szlaku Zabytków Techniki

Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych

Jarmark Kromołowski

Jarmark Mikołajkowy

Karnawał nad Wartą

41

42

RAPORT ZAWIERCIE 2011 - 2014

Koncert rocznic - „Żar pamięci – daty polskie”

Koncert Wiesław Ochman i Jego Goście

KS Viret CMC Zawiercie - awans do I ligi tenisa stołowego

Mecz Polska - Anglia

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego

Międzypaństwowy mecz Polska - Brazylia
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Mistrzostwa w układaniu kostki Rubika

Mistrzostwa Świata w Trialu Rowerowym

Moto Serce w Zawierciu

Najlepsi bokserzy w Zawierciu

Najlepsi kolarze w Zawierciu

Obóz naukowy studentów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
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Odjazdowy bibliotekarz

Paprocki i Brzozowski w Zawierciu

Plener malarski w Skarżycach

Plener rzeźbiarski artystów z warszawskiej ASP

Siatkarze Aluron Warta Zawiercie w I lidze

Spotkania autorskie w bibliotece
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2011 - 2014

Strefa Kibica Euro 2012

Szklana muzyka w Marciszowie

Super Puchar Strong Man

Święto Polskiego Chochoła

Wizyta Waldemara Fornalika w Zawierciu

Wystawy plenerowe
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Zawiercianie w „Got to dance” oraz w „Mam talent”

Cross Training Games

Zawierciańska Scena Młodych

Ultimate Frisbee

Wydawca: Urząd Miejski 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2, tel. 32 672 16 61 – 3, fax 32 672 17 42, urzad@zawiercie.eu, www.zawiercie.eu
Teksty i zdjęcia: Biuro ds. Komunikacji Społecznej Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Piastowska 1, tel. 32 672 43 31, biuro@zawiercie.eu
Zdjęcia: Jakub Krawczyk i Sławomir Smoleń.
Opracowanie graficzne i skład: Andrzej Kopka, tel. 787 988 328
Druk: Drukarnia HELDRUK 82-200 Malbork, ul. Partyzantów 3b, tel. 0048 55 272 74 01, fax 0048 55 272 74 01 www.heldruk.pl
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