
raport
zawiercie

2015
2018





   Szanowni Mieszkańcy,

        Minęły cztery lata odkąd zacząłem pełnić funkcję Prezydenta Miasta 
Zawiercia. Przez te miesiące udało się wiele zrobić dla miasta. Inwestycje oraz 
różne przedsięwzięcia były realizowane na terenie wszystkich osiedli i sołectw. 
Wiele inicjatyw udało się zrealizować dzięki Państwa sugestiom, ponieważ to 
sami Mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie inwestycje są potrzebne w ich małych 
społecznościach lokalnych. Mam świadomość, że przed nami jeszcze wiele 
wyzwań, które należy podjąć w kolejnych latach. 

Dzięki rozwijaniu Strefy Aktywności Gospodarczej, w Zawierciu zainwestowały 
firmy z Polski, Włoch i Niemiec. Powstały nowe zakłady pracy, które zatrudniły 
nowych pracowników, a kolejne zagraniczne przedsiębiorstwa rozważają zakup 
działek inwestycyjnych pod budowę fabryk. 

Realizowane przez ostatnie cztery lata zadania były odpowiedzią na 
potrzeby Zawiercian. Wiele rodzin oczekiwało na własne mieszkanie, dlatego 
wybudowaliśmy osiedle bloków komunalnych. Klucze do nowych mieszkań 
otrzymało sześćdziesiąt rodzin.

Przeprowadziliśmy termomodernizację domów i obiektów użyteczności 
publicznej – przy udziale środków zewnętrznych. 

Przebudowaliśmy kolejne ulice, powstały nowe miejsca parkingowe. 
Przeprowadziliśmy remonty miejskich chodników. Dotowaliśmy również remonty 
i przebudowę dróg powiatowych. 

Z budżetu gminy dotowaliśmy zakupy specjalistycznego sprzętu dla Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz Szpitala Powiatowego.

W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń powstały kolejne miejsca rekreacji 
i wypoczynku – boiska, siłownie zewnętrzne, kompleksy sportowe przy szkołach. 
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach wybudowaliśmy także nowe place zabaw.

Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami pozarządowymi, wspierając 
ich działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. 
Na działalność NGO-sów zwiększyliśmy kwotę z pół miliona złotych do półtora 
miliona złotych.  

W celu poprawy bezpieczeństwa, uruchomiliśmy całodobowe dyżury straży 
miejskiej, zakupiliśmy radiowozy i laserowe mierniki prędkości dla policji. Powstaje 
nowe oświetlenie, by mieszkańcy mogli w komfortowych warunkach poruszać się 
wieczorem.

Dla sprawniejszego zarządzania porządkiem w mieście i  wydzieliliśmy 
z Zakładu Gospodarki Komunalnej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 
Dotowaliśmy także ekologiczne ogrzewanie.

Ujęte w niniejszej publikacji przedsięwzięcia dotyczą wielu obszarów życia 
społeczno-gospodarczego miasta. O wszystkich tych działaniach przeczytają 
Państwo na łamach „Raportu 2015 – 2018”.

Z życzeniami przyjemniej lektury
 

Prezydent Zawiercia

Witold Grim



rada Miejska zawiercia
Kadencja 2014 - 2018

Do Rady Miejskiej w Zawierciu wybrano 23 radnych. 
Pierwsze posiedzenie w kadencji 2014 – 2018 odbyło się 1 grudnia 2014 roku. 
Do września 2018 roku radni obradowali na 61 posiedzeniach i podjęli 544 uchwały.
Zostało zgłoszonych 930 interpelacji podczas obrad Rady Miejskiej oraz 32 interpelacje - między sesjami. 

Odbyły się uroczyste sesje z okazji:
•	 Nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Władysławowi Żukowi (1919 – 2016),
•	 Z okazji 25 rocznicy I demokratycznych wyborów w 1990 roku,
•	 Z okazji 100 – lecia obchodów Miasta Zawiercia,
•	 Z udziałem delegacji miast partnerskich z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Włoch.

Skład Rady Miejskiej:
Przewodniczący - Paweł Kaziród

Wiceprzewodniczący Rady - Grzegorz Kwiecień i Leopold Stawarz
Radni: Małgorzata Benc, Jarosław Chłosta, Paweł Domagała, Jerzy Gębala, Wacław Gębarski,  

Mariusz Golenia, Edyta Grzebieluch, Edmund Kłósek, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Barbara Kozioł,  
Wiesław Kulawiak, Ewa Mićka, Michał Myszkowski, Tomasz Pacia, Ewa Paluchowska, Grzegorz Przybysz,  

Jerzy Radosz, Michał Szota, Damian Świderski, Zbyszek Wojtaszczyk.

Zakres działań Komisji:
Budżetu i Rozwoju - sprawy związane z planowaniem gospodarczym i finansowym, inwestycyjnym, gospodarką remontową 
oraz sprawy komunikacji i łączności w mieście, współpraca i współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi - 48 posiedzeń.
Edukacji – sprawy związane z działalnością oświatową na terenie Gminy - 46 posiedzeń.
Kultury i Promocji Miasta - sprawy związane z działalnością kulturalną oraz z promowaniem Gminy na forum regionu, kraju 
i poza granicami - 31 posiedzeń.
Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - sprawy związane z planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska 
naturalnego miasta oraz gospodarka terenami w mieście - 44 posiedzenia.
Rewizyjnej - opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta oraz realizacja innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli  
- 43 posiedzenia.
Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki – sprawy z zakresu sportu, rekreacji i turystyki  
- 43 posiedzenia.
Samorządu i Ładu Publicznego - propagowanie działań Rady Miejskiej na forum wspólnoty samorządowej, współpraca 
ze wszystkimi organizacjami społecznymi, samorządowymi i związkowymi działającymi na terenie Gminy, a także sprawy 
dotyczące ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa - 41 posiedzeń
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia - sprawy społeczne, socjalne i opieki zdrowotnej - 41 posiedzeń

Stałe Komisje Rady Miejskiej:

Komisja Budżetu i Rozwoju 
Komisja Edukacji 
Komisja Kultury i Promocji Miasta 
Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
Komisja Rewizyjna 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, 
Rekreacji i Turystyki 
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego 
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Komisje Doraźne
Komisja Doraźna ds. gospodarki odpadami 
Zadaniem Komisji były prace nad przygotowaniem projektów 
uchwał wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Odbyło się 12 posiedzeń.

Komisja Doraźna ds. ochrony bezdomnych zwierząt  
na terenie miasta Zawiercie 
Zadaniem Komisji było opracowanie programu ochrony 
bezdomnych zwierząt na terenie miasta oraz zaproponowanie 
Radzie Miejskiej projektów rozstrzygnięć w tej sprawie. 
Odbyło się 16 posiedzeń.
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•	 budżetu miasta Zawiercia,

•	 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta,

•	 ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień 
od podatku od nieruchomości, dziennych stawek 
opłaty targowej, podatku od środków transportowych, 
zwolnień od podatku leśnego, 

•	 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 
i wykupu,

•	 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji,

•	 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Zawiercia,

•	 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi,

•	 trybu i zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz 
wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania 
polegającego na likwidacji azbestu na terenie Gminy,

•	 ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami 
komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg 
w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej 
wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Zawierciu,

•	 określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina,

•	 wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Zawiercie

•	 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie Gminy do nowego ustroju 
szkolnego,

•	 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

•	 określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę, które 
będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia,

•	 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie 

Gminy, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania,

•	 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Zawierciańskiemu na realizację zadań publicznych,

•	 zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, 
które wykonały zadania modernizacyjne  lub 
inwestycyjne służące ochronie środowiska,

•	 ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz 
określenia zasad ich przyznawania,

•	 wyboru ławników do sądu,

•	 utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,

•	 utworzenia Agencji Rozwoju Zawiercia,

•	 utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie,

•	 utworzenia Zawierciańskiej Rady Seniorów,

•	 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawiercie 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, 

•	 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w mieście,

•	 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy,

•	 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014-2020,

•	 przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Zawiercie 2025 plus,

•	 uchwalenia Programu Wspierania Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych dla Miasta Zawiercie,  

•	 przyjęcia Programu Wychodzenia z Bezdomności dla 
Miasta Zawiercie na lata 2016 - 2020 do realizacji przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

•	 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

•	 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii,

•	 przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 
2014-2020,

•	 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Miasta Zawiercie na lata 2017 –  2020,

•	 realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno - 
zawodowego na lata 2018-2019”,

•	 poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologicznego,

•	 wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru budowy kopalni 
rud cynku i ołowiu na terenie Gminy Zawiercie.

Podjęto uchwały, m.in. w sprawie:
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Współpracują z władzami miasta dla dobra mieszkańców

Powołana została jako ciało o charakterze 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym 
w celu zapewnienia seniorom zwiększenia możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz wpływu na 
sprawy dotyczące lokalnej społeczności. 

Członkowie zostali wyłonieni w głosowaniu przez 
środowiska działające na rzecz osób starszych. Rada 
została utworzona na mocy uchwały NR X/58/15 Rady 
Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015 r. Kadencja 
Rady trwa 4 lata. Do września 2018 roku członkowie 
ZRS obradowali na 24 posiedzeniach.

Skład Zawierciańskiej Rady Seniorów:
Przewodnicząca - Ewa Brewczyńska-Florczyk
Wiceprzewodniczący - Jan Gwizd
Sekretarz - Urszula Gemel
Członkowie: Elżbieta Gacek, Janina Krasoń, Maciej Świderski, Leokadia Zjawiona.
E. Brewczyńska – Florczyk została wybrana do Prezydium Śląskiej Rady Seniorów.
M. Świderski otrzymał Krzyż Związku Inwalidów Wojennych od Związku Inwalidów RP za działalność na rzecz ochrony miejsc 
pamięci.

Zadaniem Rady było tworzenie warunków do pobudzania 
aktywności starszych mieszkańców poprzez ich udział 
w podejmowaniu decyzji istotnych dla środowiska przyjaznego 
seniorom. Rada była pomocna w kształtowaniu nie tylko 
gminnej polityki senioralnej, ale również w propagowaniu 
międzypokoleniowej współzależności. 

Inicjatywy podjęte przez Zawierciańską Radę Seniorów:
•	 opracowanie polityki Senioralnej oraz wyznaczenie celów, 

poprzez które będzie realizowana,
•	 współpraca z MOPS, przewodniczącymi rad dzielnicowych,
•	 świadczenie doraźnej pomocy dla osób starszych,
•	 uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu Strategii Rozwoju 

Miasta,

•	 zainicjowanie wolontariatu seniorów na zasadzie 
kompetencyjności dla kształtowania i umacniania więzi 
międzypokoleniowych,

•	 współpraca z Powiatową Radą Seniorów, Radami Seniorów 
na Śląsku oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku,  Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

•	 współpraca przy opracowaniu Karty Seniora.
Dzięki współpracy Rady z MOPS uruchomiona została tzw. 

„gorąca linia”, numer telefonu (32 672 21 34 wew. 14), pod 
którym mieszkańcy mogli otrzymać informacje na tematy form 
uzyskania różnego rodzaju pomocy. 
radaseniorow@zawiercie.eu 
www.facebook.com/zawiercianskaradaseniora

zawierciańska rada Seniorów
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Młodzieżowa rada Miasta

Dominik Janus został Zastępcą Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Miłosz Łągiewka został Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Członkowie Rady brali udział w Kongresie Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego „Nic o nas 
bez nas – partycypacja młodzieży”, wyjeździe do Parlamentu Europejskiego.

Po raz pierwszy powołana Rada, miała na celu wspieranie i upowszechnianie 
idei samorządowej wśród młodzieży, integrację środowiska, kształtowanie 
i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanie 
interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządu 
uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej, zapewnienie młodym 
ludziom aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 października 2015 r. Radni pracowali 
w komisjach: ds. Promocji, Kultury i Sportu, Społecznych oraz Infrastruktury. 
Kadencja trwa dwa lata.

Kadencja 2015 – 2017
Rada składała się z 15 członków. 
Obradowano na 8 posiedzeniach. 
Skład rady: Michał Biały (przewodniczący, zrezygnował 
w 2016 r.), Patrycja Bidzińska (zrezygnowała), Daniel 
Brojerski, Aleksandra Czarnecka, Klaudia Czech 
(wiceprzewodnicząca), Mateusz Dubak, Hubert Dworczyk, 
Maja Gewald (zrezygnowała), Dominik Janus, Karolina 
Kawałek (przewodnicząca), Jakub Krzysztofczyk 
(wiceprzewodniczący), Marlena Magiera, Oliwia Migoń, 
Hubert Suchecki, Karol Szymocha, Przemysław Trepka, 
Olga Tylkowska (sekretarz).

Kadencja 2017 – 2019
Rada składa się z 20 członków
Obradowano na 3 posiedzeniach.
Skład rady: Hubert Bański, Nicola Drobniak, Paweł Dziurski 
(wiceprzewodniczący), Igor Giziński (wiceprzewodniczący), 
Paweł Hacaś, Dominik Janus (przewodniczący), Bartłomiej 
Kania, Natalia Kawka (sekretarz), Julia Kolacha, Jakub Kosoń, 
Angelika Kręcichwast, Paweł Kwiecień, Miłosz Łągiewka, 
Marcel Mikoda, Igor Pacholczak, Julia Rogoń, Paula Sobota, 
Piotr Suchecki, Michał Wnuk, Sandra Zieleźny.

Radni interpelowali m.in. w sprawie: komunikacji 
miejskiej, edukacji najmłodszych mieszkańców miasta, 
skate parku.

Młodzi radni realizowali projekty, m.in.: „Wieczory 
Młodych Talentów”, Roztańczone Zawiercie 2018, Plenerowy 
Wieczór Młodych Talentów.

Brali udział w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, 
społecznych, m.in.: Kultjuralny Dzień Dziecka, Zawierciańskie 
Spacery z Historią, Żarciowozy – Zlot Foodtrucków, Pikniku 
Rodzinnym, WOŚP, Dniach Zawiercia, Majówkach, Tour de 
Pologne. 

Byli organizatorem konkursu fotograficznego „Zawiercie młodym okiem”.

podjęte uchwały MrM dotyczyły 
zaopiniowania m.in. 
•	projektu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich na terenie Gminy 
Zawiercie na lata 2014-2020, 

•	Gminnego Programu 
Wspierania Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych dla Miasta 
Zawiercie na lata 2016-2020. 

radamlodziezowa@zawiercie.eu, FB/rada Młodzieżowa Miasta zawiercie
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rada Gospodarcza
Prezydent Miasta powołał 18 czerwca 2015 r. Radę Gospodarczą w celu realizacji spraw związanych z rozwojem gospodarczym 

Zawiercia. Rada jest ciałem doradczo – opiniodawczym, a w jej skład wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk 
gospodarczych oraz osoby znające problematykę gospodarczą miasta.

Członkowie Rady monitorowali i składali propozycje do budżetu miasta, 
rozmawiali o bieżących sprawach, m.in.: realizowanych inwestycjach 
miejskich, kierunkach kształcenia, komunikacji miejskiej, organizowali debaty 
z parlamentarzystami, angażowali się w projekt związany z budową obwodnicy 
Zawiercia oraz sprzeciwiali się budowie kopalni cynku i ołowiu w mieście. 

w skład rady wchodzą: 
Stefan Rotarski (przewodniczący), 
Joanna Brodzik – Kot 
(wiceprzewodnicząca), Sławomir Bajor, 
Kryspin Baran, Stanisław Dominik, 
Aldona Frączkiewicz – Wronka, Maria 
Gajecka – Bożek, Jarosław Gronowski 
(rezygnacja), Bogdan Janikowski, 
Janusz Koclęga, Jerzy Kozicz, Stefan 
Król, Jan Łapaj, Tomasz Ociepa, Tomasz 
Pasierb, Stanisław Sokół, Wacław 
Sołtysik, Andrzej Szafruga, Bogusław 
Trepka.

Budżet Miasta zawiercia w latach 
2015 - 2018

Systematycznie wzrastały dochody i wydatki z budżetu miasta. 
Pozyskiwano środki na inwestycje z Unii Europejskiej. W ramach 
inwestycji przeznaczano najwięcej środków na transport i drogi 
gminne oraz gospodarkę mieszkaniową.
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W 2015 roku została powołana 
Agencja Rozwoju Zawiercia, która 
jako jednostka budżetowa zarządza 
działalnością Zawierciańskiego Parku 
Przemysłowo – Technologicznego 
i administruje terenami 
inwestycyjnymi.  

Głównym zadaniem, jaki został 
zapisany w statucie jednostki jest 
promowanie walorów inwestycyjnych 
i gospodarczych miasta celem 
ożywienia rozwoju gospodarczego 
i społecznego Zawiercia. 

agencja rozwoju zawiercia 
instytucją otoczenia biznesu

Uzupełnieniem podstawowej działalności Agencji są zadania związane 
z funkcjonowaniem Instytucji Otoczenia Biznesu realizowane poprzez:

•	 pobudzanie aktywności gospodarczej i podnoszenie poziomu 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu,

•	 zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju 
przedsiębiorstw nastawionych na innowacje i współpracę ze 
środowiskiem naukowym, 

•	 wsparcie doradcze, szkoleniowe, informacyjne dla przedsiębiorców, 
świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo – doradczych  
(pomoc w pozyskaniu dotacji),

•	 kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym 
związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy.
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Strefa 
aktywności 
Gospodarczej

Jednym z głównych priorytetów 
władz Zawiercia jest rozwój 
gospodarczy miasta, co wprost 
wynika ze Strategii Rozwoju 
Zawiercia. 

Kluczową rolę, w tym działaniu 
odgrywa Strefa Aktywności 
Gospodarczej, która obejmuje 
dzisiaj obszar blisko 200 hektarów. 
Powołana w 2015 roku Agencja 
Rozwoju Zawiercia, na co dzień 
szuka nowych inwestorów i pomaga 
przedsiębiorcom w realizacji swoich 
inwestycji. 

Mając tak przygotowaną ofertę 
inwestycyjną oraz wykfalifikowaną 
i doświadczoną kadrę pracowników 
Zawiercie do kilku lat skutecznie 
pozyskuje nowych inwestorów. 
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zawierciański park przemysłowo-technologiczny 
wsparciem dla 

innowacyjnej 
przedsiębiorczości

Projekt budowy i wyposażenia 
Zawierciańskiego Parku Przemysłowo - 
Technologicznego w Zawierciu został wdrożony 
i współfinansowany przy udziale Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Od 2016 roku Park prowadzi swą 
działalność na rzecz rozwoju zawierciańskiej 
przedsiębiorczości. Głównym zadaniem Parku, 
zarządzanego przez Agencję Rozwoju Zawiercia, 
jest stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych 
oraz kooperacyjnych pomiędzy instytucjami 

badawczo-rozwojowymi czy uczelniami a przedsiębiorcami przy wsparciu samorządu lokalnego. Swoją działalnością Park 
ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, przybliżyć środowisko naukowe 
i pobudzić do działalności innowacyjnej poprzez projekty badawczo-rozwojowe i wdrażanie nowych technologii. 

W ramach realizacji zadań ZPPT zrealizowano m.in. ponad 100 transferów i konsultacji przedsiębiorców z sektorem 
naukowym, ponad 30 konsultacji dla osób chcących założyć działalność gospodarczą z udziałem wsparcia dotacyjnego,  
2 projekty badawczo-rozwojowe, 5 warsztatów dotyczących analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych 
z wykorzystaniem komputerowych systemów analitycznych oraz spotkania informacyjne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Działanie 3.2  Innowacje w MŚP z udziałem przedstawicieli ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Uczelnie współpracują 
z zawierciem

Stale rosnące wymagania rynkowe i duża konkurencyjność 
firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania powoduje 
konieczność współpracy pomiędzy sektorem nauki 
i biznesu. Z tego powodu Agencja Rozwoju Zawiercia zawarła 
porozumienia o współpracy z:
•	 Politechniką Częstochowską:

•	 Wydział Zarządzania,
•	 Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

•	 Politechniką Śląską:
•	 Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii 

Produkcji,
•	 Wydział Architektury,
•	 Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
•	 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

•	 Uniwersytetem Śląskim:
•	 Biuro Współpracy z Gospodarką,
•	 Biuro Karier,
•	 Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów 

Regulacyjnych,
•	 Fundacją Laboratorium Architektury 60+/LAB60+/
•	 Centrum Projektów Rewitalizacji S.A
•	 Centrum Badawczo-rozwojowym Glokor Sp. z o.o.
•	 Funduszem Górnośląskim w Katowicach,
•	 Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla,
•	 Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 

w Krakowie - w trakcie podpisywania umowy.

Zakres współpracy dotyczy głównie 
realizacji prac badawczo - rozwojowych 
prowadzonych w ZPPT z aktywnym 
udziałem firm działających już 
w tym obiekcie oraz nowych inwestorów 
realizujących obecnie swoje projekty 
przemysłowe. Zakres porozumienia 
obejmuje również działalność 
edukacyjną, doradczą oraz badania 
opłacalności i wdrażania innowacji.
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wirtualne Biuro 
przyciąga 
mikroprzedsiębiorców

Agencja Rozwoju Zawiercia jako Instytucja Otoczenia 
Biznesu ma za zadanie wzmacniać konkurencyjność 
przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Jednym 
z takich instrumentów jest Wirtualne Biuro, czyli oferta 
skierowana przede wszystkim do osób rozpoczynających 
własną działalność gospodarczą lub firm działających już 
na rynku, ale dążących do redukcji kosztów związanych 
z prowadzeniem działalności. Przedsiębiorcy, którzy chcą 
funkcjonować w sposób wirtualny w ZZPT mają do wyboru 
trzy pakiety: „Abonament START”, „Abonament START+” oraz 
„Abonament EKSTRA”. 

Obecnie z oferty Wirtualnego Biura korzysta już 
15 podmiotów gospodarczych. Uzupełnieniem oferty 
Wirtualnego biura jest możliwość wynajęcia sali szkoleniowej 
w godzinach dostosowanych do potrzeb najemcy.

punkt konsultacyjny 
i doradztwo dla 
przedsiębiorców 

Agencja Rozwoju Zawiercia uruchomiła pierwszy na 
tym terenie bezpłatny punkt konsultacyjny. Eksperci ARZ 
analizują potrzeby: stowarzyszeń, JST, przedsiębiorców, 
oraz osób bezrobotnych, chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą, na podstawie przeprowadzonej 
indywidualnej konsultacji wskazują możliwości, jakie daje 
Nowa Perspektywa 2014-2020 RPO WSL. 

W ramach punktu oferowane jest doradztwo w zakresie 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, bezpłatne 
szkolenia i warsztaty, wsparcie w zakresie zakładania 
działalności gospodarczej, pomoc w wypełnianiu wniosku 
aplikacyjnego oraz przeprowadzanie analizy opłacalności 
inwestycyjnej.

Agencja zorganizowała bezpłatne konsultacje 
z ekspertami zewnętrznymi ze Śląskiego Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice 
Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej i Funduszu 
Górnośląskiego oraz cykl konsultacji w ramach Mobilnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

agencja rozwoju zawiercia
uczestniczyła  w wydarzeniach 
gospodarczych miasta

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszyscy 
przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane prowadzeniem 
działalności gospodarczej miały możliwość uczestnictwa 
w ciekawych spotkaniach, warsztatach i konsultacjach.  
Na zaproszenie Agencji Rozwoju Zawiercia przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego przeprowadzili 
szkolenie dotyczącego jednolitego pliku kontrolnego i e-składek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty i konsultacje 
prowadzone przez eksperta Google na temat skutecznego docierania do klienta. 

Agencja uczestniczyła również w zorganizowanych po raz kolejny Powiatowych Targach Pracy w Miejskim Ośrodku Kultury. 
W wydarzeniu tym uczestniczyły licznie firmy, agencje pracy, Cech Rzemieślników, Młodzieżowe Centrum Kariery, gdzie każda 
osoba bezrobotna lub poszukująca pracy mogła zapoznać się z proponowanymi przez pracodawców ofertami pracy oraz bogatą 
ofertą szkoleń zawodowych.
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Skuteczna promocja gospodarcza przyciąga 
biznes do zawiercia 

Wraz z powstaniem w 2015 roku Agencji Rozwoju 
Zawiercia zintensyfikowano działania w zakresie pozyskiwania 
inwestorów. Skuteczna promocja, nawiązane kontakty, 
znajomość branży i doświadczenie oraz dobre uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych umożliwiły skuteczną kontynuację 
działań w zakresie rozwoju i promocji gospodarczej miasta. 

Stała współpraca ze Śląskim Centrum Obsługi Inwestora, 
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa oraz z Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną pozwala na bieżąco prezentować aktualną ofertę 
inwestycyjną miasta. Prowadzone są bezpośrednie spotkania 
z przedsiębiorcami, deweloperami, firmami konsultingowymi 
w celu prezentacji oferty inwestycyjnej Zawiercia. 

Agencja Rozwoju Zawiercia promowała ofertę 
inwestycyjną miasta na krajowych i międzynarodowych 
imprezach związanych z rynkiem nieruchomości. 
Do najważniejszych należą: Międzynarodowe Targi 
Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium czy 
Targi MIPIM w Cannes. 

Targi to nie tylko możliwość zaprezentowania potencjału 
gospodarczego miasta, ale również okazja do rozmów 
o możliwości współpracy w zakresie pozyskiwania nowych 
inwestorów. Nawiązano współpracę z jednymi z największych 
firm na rynku nieruchomości na świecie – firmami: Jones Lang 
LaSalle, Cushman&Wakefield, Panattoni Europe, CBRE, CTP, 
Prologis. 

aktualna oferta 
inwestycyjna – 
panoramy 3d 

To interaktywna prezentacja terenów 
inwestycyjnych wraz z ich otoczeniem 
z wykorzystaniem panoram 3d. Panoramy 
przedstawiają aktualną ofertę inwestycyjną 
Zawiercia. 
Dostępne na stronie www.panoramy.park.eu. 

Nowe publikacje 
informator gospodarczy 
oraz nowa oferta 
inwestycyjna naszego 
miasta

Publikacje szczegółowo ukazują obraz gospodarczy Zawiercia 
począwszy od informacji dotyczących kapitału ludzkiego, finansach 
publicznych naszego miasta, a kończąc na informacjach o sposobie 
wsparcia przedsiębiorców i procesie obsługi nowych inwestorów.
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Biuro obsługi inwestora 
skutecznym 
wsparciem 
inwestycji 

Biuro Obsługi Inwestora, którego głównym 
zadaniem jest fachowe i kompleksowe doradztwo, 
na każdym etapie procesu inwestycji na terenie 
Gminy Zawiercie, skutecznie wspierało firmy 
inwestujące w Zawierciu. Każdy inwestor posiada 
możliwość bezpośredniego zapoznania się 
w jednym miejscu z ofertą inwestycyjną, stanem 
istniejącego uzbrojenia, warunkami przyłączy czy 
ulgami oferowanymi przez Gminę Zawiercie dla 
inwestorów. 

W ramach Biura Obsługi Inwestora oferowano 
pomoc w zakresie uzgodnienia przyłączy, 
projektowania i realizacji inwestycji, w procesie 
inwestycyjnym, w sprawach administracyjnych 
należących do kompetencji urzędu, 
w pozyskiwaniu i przygotowaniu pracowników. 

Pracownicy Biura Obsługi Inwestora 
systematycznie pomagali nowym inwestorom 
w rozwiązaniu wszelkich problemów na etapie 
zakupu działek i realizacji procesu budowy 
nowych zakładów produkcyjnych. Organizowane 
są spotkania inwestorów z dostawcami mediów, 
projektantami i firmami prowadzącymi prace 
budowlane, na których omawiane są rozwiązania, 
jakie zostają następnie wdrażane tak, aby nie 
tylko obecni inwestorzy mogli z nich skorzystać, 
ale również i przyszli. Wysoki poziom obsługi 
inwestora potwierdziły referencjami takie firmy 
jak Promar czy Panattoni.

Biuro obsługi inwestora

Jednym z zadań Agencji Rozwoju Zawiercia jest bieżący 
monitoring rynku w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych zarówno dedykowanych gminie i podległym 
jej jednostkom, jak i przedsiębiorcom oraz organizacjom 
pozarządowym. Analizując aktualne konkursy Agencja 
przedstawia możliwości aplikowania o środki zewnętrzne 
wskazując, kto może być beneficjentem, jakie projekty wpisują 
się w dany konkurs, jakie należy spełnić warunki oraz gdzie 
należy aplikować. 

Pracownicy ARZ czynnie uczestniczyli w przygotowywaniu 
dokumentacji projektowej, jeżeli beneficjent zgłosił 
takie zapotrzebowanie. Przykładem takiej współpracy 
były konsultacje dotyczące poddziałania 11.1.3 Wzrost 

upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 
11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, których 
celem było przeanalizowanie wytycznych konkursowych pod 
kątem możliwości wsparcia dla Gminy Zawiercie. 

Kolejnym działaniem na rzecz pozyskiwania środków 
zewnętrznych dla Gminy Zawiercie jest czynny udział 
pracownika ARZ w pracach Zarządu Subregionu Centralnego, 
jako gminnego koordynatora Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT). Wartość zakontraktowanych środków 
przez Gminę Zawiercie w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych przy współpracy z Agencją Rozwoju Zawiercia, 
Wydziału Inwestycji i Projektów Urzędu Miasta Zawiercie oraz 
Koordynatora ZIT wynosi obecnie ponad 25 mln zł.

Działalność w zakresie monitoringu 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych
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Obecnie w Strefie Aktywności Gospodarczej 
swą działalność prowadzą już 23 firmy, wliczając 
w to przedsiębiorców z Zawierciańskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego. W samym tylko 
Wirtualnym Biurze, działającym w ramach Agencji 
Rozwoju Zawiercia, która wspiera i pomaga młodym 
przedsiębiorcom, swą działalność zarejestrowało 
w ostatnich 3 latach 15 przedsiębiorców. W trakcie 
zaledwie trzech lat miasto sprzedało 17 działek 
inwestycyjnych. Najnowsze inwestycje to fabryki 
firmy VIRTU oraz firmy AXA Stelman. Tylko w 2018 
roku zatrudnienie na strefie wzrosło o ponad 350 
osób. Dzisiaj, w Strefie Aktywności Gospodarczej 
pracuje już ponad 830 osób, a kolejne miejsca 
pracy pojawią się wkrótce wraz z nowymi 
inwestorami i planowanymi reinwestycjami 
istniejących zakładów. Potencjał zawierciańskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej do 2025 roku to 
ponad 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy.

Nowe miejsca pracy w SaG 

inwestorzy w Strefie aktywności Gospodarczej 
W ostatnich dwóch latach dwie firmy wybudowały 

w Strefie Aktywności Gospodarczej swoje zakłady 
produkcyjne. Pierwsza z nich to  firma VIRTU Production, 
która uruchomiła w marcu 2018 r.  nowy zakład o powierzchni 
15.000 m2. Inwestycja na kwotę ponad 60 mln zł, 
powstała w bezpośrednim sąsiedztwie Zawierciańskiego 
Parku Przemysłowo – Technologicznego. Obiekt jest 
najnowocześniejszym w branży dań gotowych zakładem 
produkcyjnym w Polsce. Od uruchomienia zakładu w 2018 
roku zatrudnienie znalazło 207 osób.

Druga to amerykańska firma Panattoni Europe, która 
wybudowała nowy zakład o powierzchni 14 000 m2, będący 
od lipca 2018 r. siedzibą firmy AXA Stelman Poland. Jest to 
druga po firmie Aluron, inwestycja realizowana na terenach 
włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Firma zatrudnia w Zawierciu obecnie 140 osób. 

Oprócz nowych inwestycji swój rozwój prowadzą 
dotychczasowe firmy. Firma Aluron wybudowała halę 
magazynową wyposażoną w suwnice przy nowej lakierni. 
Zakład produkcyjny liczy ponad 20 tys. m2 powierzchni 
produkcyjnej z rozbudowaną infrastrukturą oraz 
nowoczesnym parkiem maszynowym. Firma zatrudnia 
łącznie 250 osób. Również firma Promar wybudowała 
kolejną halę rozbudowując tym samym swój zakład o kolejne  
2800 m2. Promar zatrudnia obecnie 60 osób.

Pozostali inwestorzy prowadzący już swoją działalność 
w zawierciańskiej strefie to: Inter Cars S.A. będąca liderem na 
rynku dystrybucji części do samochodów i firma Z.U.P. Bud-
Rem.  

Kolejni inwestorzy, którzy planują swoje inwestycje w 2019 
roku to: Biacolor Sp. z o.o., WELMER, Dentica oraz Makoba.

Łącznie w latach 2015-2018 sprzedano 18 działek na 
łączną wartość ponad 5,7 mln zł., pozyskano 10 nowych 
inwestorów, którzy zadeklarowali docelowo ponad 300 
nowych miejsc pracy i ok. 100 mln nakładów inwestycyjnych.
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Pod koniec 2017 roku Strefa Aktywności Gospodarczej 
w Zawierciu wzbogaciła się o nową stację transformatorową, 
dzięki której dostępna moc przyłączeniowa prądu dla 
inwestorów w SAG zwiększy się nawet do 15 MW. W 2019 roku 
oddana zostanie kolejna stacja 15 MW w okolicy ul. Podmiejskiej. 

Kolejną, ważną inwestycją jest budowa gazociągu 
realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa w Zabrzu. Już 
w 2018 roku tereny strefowe zostaną podłączone do nowej 
sieci gazowej zapewniającej dostawy gazu dla obecnych 
i przyszłych inwestorów w ilości do 7.000 m3/h. Bez wątpienia 
te wielomilionowe inwestycje znacząco podniosą atrakcyjność 
terenów inwestycyjnych w Zawierciu bowiem jednym 
z kluczowych kryteriów wyboru nowej lokalizacji przez 
inwestora jest zapewnienie odpowiednich mocy oraz ilości 
gazu.

Nowe drogi i sieci w Strefie aktywności 
Gospodarczej

Droga do SaG
Trwa budowa ulicy Inwestycyjnej. Jej III etap 

zakończono w 2016 r. Nowa jezdnia wraz z ciągami pieszymi 
i rowerowymi prowadzi od ulicy Podmiejskiej do ulicy 
Wojska Polskiego. Inwestycja przyczyniła się do lepszego 
skomunikowania naszych terenów inwestycyjnych 
z drogą krajową nr 78. W ramach inwestycji na ulicy  
Wojska Polskiego wybudowano rondo, drogę w kierunku 
SAG. Koszt prac to ok. 5.7 mln zł. Na realizację przedsięwzięcia 
miasto pozyskało ok. 1.8 mln zł w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019”. 

Została zakończona również budowa II odcinka ulicy 
Technologicznej w Strefie Aktywności Gospodarczej,  
a III odcinek jest już zaprojektowany i czeka na realizację 
w 2019 roku.
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obwodnica i kolej do lotniska w pyrzowicach
Budowa obwodnicy zawiercia oraz połączenie kolejowe z lotniskiem w pyrzowicach w ramach rewitalizacji 
i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 tarnowskie Góry – zawiercie, to dwie inwestycje,  
o których realizację zabiegają od wielu lat władze miasta. obydwa projekty inwestycyjne zostały ujęte 
w „porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”.

Z ostatniej chwili:
W listopadzie 2018 r. planowane 
jest ogłoszenie przetargowe dla 
obwodnicy w systemie  „Projektuj 
i Buduj”. Podpisanie umowy 
z wykonawcą zaplanowano na 
wrzesień 2019 r., a zakończenie robót 
budowlanych na czerwiec 2023 r.

obwodnica zawiercia
W 2016 roku Prezydent Miasta Witold Grim wystosował 

pismo do ówczesnej Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 
w sprawie budowy obwodnicy. Podpisali je również 
parlamentarzyści zagłębiowskiego okręgu wyborczego oraz 
samorządowcy powiatu zawierciańskiego. 

Budowa drogowego obejścia Zawiercia jest inwestycją 
wyczekiwaną w naszym mieście od przeszło 30 lat. Inwestycja 
ujęta jest w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 
– 2023”, a z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad wiemy, że jedyną przeszkodą 
przy realizacji przedsięwzięcia jest brak zgody na wszczęcie 
procedury przetargowej pozwalającej na wybór wykonawcy 
oraz na podjęcie prac projektowych związanych z budową. 
GDDKiA oddział w Katowicach, 17 kwietnia 2015 roku, wystąpiła 
do warszawskiej centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o taką zgodę i do chwili obecnej jej nie uzyskała. 

O pilnej potrzebie budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby 
dobitnie świadczą statystyki. Według przeprowadzonych analiz 
Drogę Krajową nr 78 na odcinku Poręba – Zawiercie w trakcie 
doby przejeżdża ok. 20 tysięcy pojazdów, a droga ta biegnie 
przez ścisłe centrum obu tych miast powodując liczne problemy 
komunikacyjne w gminach, przez co mieszkańcy borykają się 
z wieloma utrudnieniami, spowolnieniami oraz korkami. 

Naszą poważną obawę budzi fakt, iż wkrótce wygasną 
decyzje środowiskowe, co skutkowałoby rozpoczęciem procedur 
związanych z ich wykonaniem od nowa, a w konsekwencji 
mogłoby doprowadzić do wykreślenia budowy obwodnicy 
z „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”.

Dlatego My, niżej podpisani, zwracamy do Pani Premier 
z apelem o podjęcie pilnych działań, których efektem będzie 
rozpoczęcie prac projektowych, a następnie budowa drogowego 
obejścia Poręby i Zawiercia.

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad 
na lata 2014-23 zaplanowano budowę obwodnicy miasta 
Zawiercia. Wprowadzenie budowy tej inwestycji do Programu 
pozwolił na rozpoczęcie starań o jej finansowanie. Natomiast 
staraniem parlamentarzystów obecnej kadencji oraz 
prezydenta miasta Zawiercia Witolda Grima udało się pozyskać 
środki finansowe na budowę obwodnicy. Jest to kwota 
w wysokości 465 milionów złotych. 

Prezydent brał również udział w posiedzeniach Komisji 
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w siedzibie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Tematem 
Komisji była m.in. ocena koncepcji programowej budowy 
drugiego odcinka obwodnicy tj. od DW 791 do Kalinówki.

Oddział Katowicki GDDKiA – który będzie realizował 
inwestycję - ogłosił we wrześniu 2017 roku przetarg na 
opracowanie projektu budowlanego drugiego odcinka 
obwodnicy. Inwestycja dotyczy odcinka od miejsca zakończenia 
budowy obwodnicy za Siewierzem do skrzyżowania z DK 
78 na Kalinówce (ok. 22 km.). Jest prowadzona na zasadzie 
„zaprojektuj i wybuduj” i podzielona została na dwa odcinki: 
pierwszy, o długości ok. 15 km od Siewierza do drogi 
wojewódzkiej nr 791, prowadzącej do Ogrodzieńca, drugi 
odcinek, o długości ok.7 km od DW 791, do Kalinówki.

Procedura „zaprojektuj i wybuduj” wymaga wykonania 
tzw. Koncepcji programowej oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i taka dokumentacja w tej chwili jest wykonywana. 
Z przyczyn formalnych - aby zdążyć z rozpoczęciem robót 
w terminie ważności decyzji środowiskowej - realizacja prac 
rozpocznie się od drugiego odcinka. 

Obwodnica Zawiercia i Poręby połączy się z oddaną do 
użytku w 2010 r. obwodnicą Siewierza w ciągu DK 78. To 
bardzo ważny szlak komunikacyjny o strategicznym znaczeniu. 
Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego 
Śląska w kierunku Kielc, a między Tarnowskimi Górami 
i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu 
lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła autostrady 
A1 i ekspresowej trasy S1 prowadzącej do granicy ze Słowacją 
w Zwardoniu.  
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Projektowana odbudowa linii kolejowej nr 182 
z Tarnowskich Gór do Zawiercia uzyskała dofinansowanie 
unijne. Inwestycja będzie realizowana do 2022 roku. To projekt 
o wartości 741,8 mln zł i dofinansowaniem w wysokości  
503,1 mln zł.

Przedstawiciele zawierciańskiego samorządu 
rozmawiali o rewitalizacji linii kolejowej nr 182 w 2016 roku.  
- Prace powinny postępować sprawnie i szybko, ponieważ 
infrastruktura należy do PKP więc nie ma mowy o wykupie 
gruntów czy wywłaszczeniach, co przedłużałoby w czasie 
realizację zadania – mówił Witold Grim, prezydenta miasta.

Linia kolejowa na odcinku Zawiercie – Tarnowskie Góry 
stworzy dobre warunki dla połączeń Katowic z lotniskiem 
w Pyrzowicach i Zawierciem. Dojazd do portu lotniczego 
będzie możliwy od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia. 
Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór to 
ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia ok. 23 minuty. To również 
bardzo ważna trasa obsługująca bocznicę towarową CARGO 
MPL Katowice. Pozytywnie wpłynie na transport towarów 
drogą kolejową i lotniczą.

Z zawierciańskiego dworca pociągi odjeżdżać będą 
z peronu IV w kierunku Kądzielowa. 

W ramach projektu dotyczącego linii Zawiercie – 
Tarnowskie Góry, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują 
dokumentację projektową na rewitalizację i odbudowę  
nieczynnego odcinka linii, elektryfikację, nowe przystanki 
osobowe i przebudowę już istniejących przystanków oraz 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Według założeń spółki PKP PLK, inwestycja przewiduje 
elektryfikację ok. 45 km linii oraz budowę dwóch 
dwupoziomowych skrzyżowań z autostradą A1 i drogą 
wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa 
do lotniska).

Wartość przygotowania dokumentacji projektowej wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego to ok.15,2 mln zł (netto).

Projekt pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo 
nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” 
planowany jest do realizacji z Krajowego Programu Kolejowego 
w ramach zadania „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne 
finansowane z Funduszu Spójności”.

inwestycje kolejowe na trasie zawiercie - częstochowa
Na początku września 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły modernizację linii kolejowej nr 1 Zawiercie – 

Częstochowa. Pracami objęto wpierw odcinki Częstochowa Osobowa – Poraj i Myszków – Zawiercie. W ramach realizowanego 
projektu przeprowadzony zostanie remont m.in. peronu Zawiercie – Borowe Pole.

Na modernizowanej, 44-kilometrowej trasie pasażerowie 
zyskają lepszą obsługę na stacjach i przystankach, które 
będą bardziej komfortowe i estetyczne dzięki wiatom, 
ławkom, oświetleniu, monitoringowi i systemowi informacji 
pasażerskiej. 

- Modernizacja linii kolejowej nr 1 ma bardzo duże znaczenie 
dla Śląska. Przede wszystkim czas podróży skróci się o 10 minut, 
poprawią się komfort i bezpieczeństwo pasażerów, którzy 
skorzystają z wygodnych stacji i peronów. Sprawniejszy i szybszy 
będzie, tak ważny dla regionu, przewóz ładunków towarowych, 
bowiem zwiększy się istotnie możliwość kursowania pociągów 
z cięższymi ładunkami. Trasa i mosty będą przystosowane 
do większego nacisku - podkreśla wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek.

Całkowity koszt tej inwestycji, która ma się zakończyć 
w 2020 r., to 371 milionów złotych.

Kolej do lotniska w pyrzowicach
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pozyskane środki przez Gminę zawiercie  
w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych

•	 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Zawierciu
- Szkoła Podstawowa nr 14
- Szkoła Podstawowa nr 6
- Pałacyk w Kromołowie 
- Środowiskowego Domu Samopomocy
- Filia Biblioteki Miejskiej
- Łącznie pozyskano kwotę w wysokości 3 845 921,05 zł

•	 Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu -  
10 214 450,00 zł

•	 Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ 
w Zawierciu w celu jego adaptacji na mieszkania wspomagane 
i chronione (ul. Niedziałkowskiego 22) - 2 325 750,56 zł
Gmina Zawiercie dodatkowo zwiększyła swoją alokację środków 
w ramach  poddziałania 10.2.1 Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w celu jego adaptacji na mieszkania 
wspomagane i chronione (ul. Niedziałkowskiego 22) o kwotę 1 020 008,98 zł

•	 Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu - 3 111 158,94 zł  
(95 % dofinansowania, w tym 85% - środki unijne, 10 % - Skarb Państwa)

•	 Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I – Pałacyk Szymańskiego - 581 823,87 zł  
(95 % dofinansowania, w tym 85% - środki unijne, 10 % - Skarb Państwa)

•	 Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie - 1 591 433,86 zł
•	 Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie - 1 426 933,71 zł

•	 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie miasta Zawiercie - 800 185,82 zł

22 Raport Zawiercie 2015-2018



inwestycje miejskie w latach 2015 - 2018
Drogi gminne – przebudowy ulic i chodników, rozbudowa i budowa parkingów

oświetlenie ulic, placów i dróg
rewitalizacja terenów zielonych

Budowa i modernizacja placów zabaw, siłownie, boiska
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka mieszkaniowa

* Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie 
poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej – Obszar A
* Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej – Etap III 
(odcinek od skrzyżowania z ulicą Podmiejską do skrzyżowania 
z ulicą Wojska Polskiego wraz z budową ronda)

* Przebudowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej –  
Etap IV
* Przebudowa ulicy Jaskrowej wraz z budową nowego odcinka 
drogi i odwodnieniem

* Przebudowa ulicy Miejskiej wraz z budową odwodnienia 
i przebudową oświetlenia

* Przebudowa ulicy Snopkiewiczówny, Rączki, Okólnej, 
Smuga, Podmiejskiej wraz budową kanalizacji deszczowej 
i uzupełnieniem brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej
* Przebudowa jezdni i chodników w ulicy Kwietniowej, 
Wyszyńskiego

* Przebudowa ulicy Majcherczyka oraz bocznej od ulicy 
Blanowskiej wraz z budową miejsc parkingowych
* Przebudowa łącznika ulicy Wiśniowieckiego z ulicą Krzywą 
wzdłuż Potoku Łośnickiego wraz z odwodnieniem i odcinkiem 
sieci wodociągowej
* Przebudowa drogi wewnętrznej w Strefie Aktywności 
Gospodarczej i w ulicy Marciszowskiej
* Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami łączącej 
ulicę Nowowierzbową i Piłsudskiego
* Budowa odcinka ulicy Wroniej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem
* Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w ulicach: Braterskiej, Darniowej, Szczygłów, Wilczej
* Przebudowa dróg:
boczna od ulicy Blanowskiej do budynku nr 137, boczna  
od ulicy Mickiewicza, Borowa, Chabrowa, Gardy, Kanarkowa, 
Kasprowicza, Kopernika, Kwiatowa, Miła, Mostowa, 
Robotnicza, Wiosenna, Technologiczna – odcinek III, Tetmajera, 
Wyszyńskiego, Zakręt, Żelazna, Żurawia
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* Przebudowa łącznika pomiędzy ulicami Powstańców 
Śląskich a ulicą Wyszyńskiego
* Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem: Tęczowa, Zakręt, 
Żwirowa
* Budowa parkingu przy ulicy Towarowej i między budynkami 
przy ulicy Wyszyńskiego a ulicą Gen. Sikorskiego
* Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Centrum” wraz z budową nowych miejsc 
parkingowych przy ulicy Piastowskiej

* Przebudowa parkingu przy ulicy Senatorskiej i w ulicy 
bocznej od ulicy Paderewskiego

* Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego

* Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Blanowskiej wraz 
z budową miejsc parkingowych
* Budowa odcinka ulicy Polskiej z dobudową parkingów
* Remonty dróg i chodników wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Zawierciu – chodniki przy ulicy Broniewskiego, 
Pszczelnej, droga w Pomrożycach 
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* Przebudowa chodnika w ulicy: Kukułczej, Sikorskiego, 
Ściegiennego, Wesoły Świat, Żabiej, Żwirki i Wigury

* Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Technologicznej wraz 
z poszerzeniem jezdni

* Budowa chodnika przy ulicy Nowowiejskiej

* Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury i przebudowa 
chodników na placu rekreacyjnym przy rozwidleniu ulicy 
Konopnickiej i Korzennej

* Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego u źródeł rzeki 
Warty

* Budowa boiska i siłowni przy Szkole Podstawowej nr 1 (daw. 
Gimnazjum nr 1) i Szkole Podstawowej nr 2

* Przebudowa mostka na ścieżce rowerowej przy ulicy 
Paderewskiego

* Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez 
dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Targowej, w parku

przy ulicy Przyjaźni, na placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Kromołowie
* Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 
budynku przy ulicy Wojska Polskiego
* Zamontowanie wysięgnika ze znakiem informacyjnym 
o przejściu dla pieszych w ulicy Okólnej i Paderewskiego
* Remont schodów w parku Ośrodka Sportu i Rekreacji

* Zakup wiat przystankowych

* Wykonanie zatoki przystankowej przy ulicy Wierzbowej wraz 
z montażem wiaty przystankowej

* Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez 
dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Targowej, w parku 
przy ulicy Przyjaźni, na placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Kromołowie
* Rewitalizacja Placu Stosika
* Rewitalizacja terenów zielonych

* Rewitalizacja skweru przy ulicy Paderewskiego wraz 
z budową miejsc parkingowych
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* Zagospodarowanie terenu przy ulicy Blanowskiej, 
Kromołowskiej, Nowowierzbowej, Piłsudskiego na osiedlu 
Zuzanka, przy skrzyżowaniu ulic Żabiej i Jagodowej
* Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury i przebudowa 
chodników na placu rekreacyjnym przy rozwidleniu ulic 
Konopnickiej i Korzennej
* Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej 
oraz wieży budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej
* Powstał kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół 
– Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu-
Kromołowie. Koszt inwestycji to: 841 221,60 zł

* Budowa hali sportowo – edukacyjnej przy Szkole 
Podstawowej nr 14
* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego
* Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Bzowie, 
Żerkowicach

* Budowa centralnego placu zabaw na terenie parku 
miejskiego im. A. Mickiewicza

* Modernizacja placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem 
urządzeń zabawowych w Pomrożycach

* Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw na Osiedlu 
Dąbrowica

* Budowa placów zabaw dla dzieci na Osiedlu Argentyna, przy 
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, Źródlanej

* Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej 
w Karlinie

* Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Huldczyńskiego, 
Kromołowskiej, Miodowej, na Placu Jarosława Dąbrowskiego

* Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic  
Senatorskiej i Piłsudskiego

* Zagospodarowanie placu wraz z montażem figur 
dinozaurów przy ul. Blanowskiej

* Zakup i montaż dinozaurów na osiedlu Stawki
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powstały 3 bloki komunalne.  
60 rodzin odebrało klucze

Miasto wybudowało trzy budynki komunalne przy 
ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Powstało w nich 12 
mieszkań typu M2 o powierzchni 29 m2 i 48 mieszkań 
typu M3 o powierzchni 44 m2– w tym 3 mieszkania dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. Łącznie 60 mieszkań. 
Pomyślano również o najmłodszych mieszkańcach – 
wybudowano plac zabaw. Koszt inwestycji to 9,5 miliona 
złotych, z czego 30 proc. to dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

zakład Gospodarki Komunalnej
Okres ostatnich lat był okresem bardzo głębokich zmian 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej związanym z jego 
przekształceniem z podmiotu prowadzącego w dominującej 
części niekomercyjną działalność do obecnej pozycji tj. pełnej 
komercjalizacji i jego pełnego urynkowienia. 

Wcześniej, Spółka pozostawała podmiotem wewnętrznym 
dla właściciela - gminy Zawiercie i realizowała w jego 
imieniu i na jego rzecz wiele zadań użyteczności publicznej, 
a w szczególności: odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od mieszkańców Gminy, letnie i zimowe 
utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, 
letnie i zimowe utrzymanie czystości i przejezdności dróg, 
chodników i placów, utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, 
chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 
utrzymanie terenów zielonych – parków, placów, skwerów, 
terenów przydrożnych, zapobieganie bezdomności zwierząt, 
inne np. obsługa uroczystości lokalnych.

Środki finansowe na realizację zadań były zapewnione 
i przekazywane bezpośrednio z budżety gminy do spółki 
w formie dopłat. 

W połowie 2016 roku nastąpił podział Spółki, w wyniku 
którego w ZGK pozostała głównie działalność związana 
z gospodarką odpadami, natomiast pozostałe działalności 
zostały przeniesione do nowopowstałego podmiotu – 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Wtedy nastąpiła pełna 
komercjalizacja ZGK Sp. z o.o. tj. od tego momentu wszystkie 
przychody firma pozyskuje na wolnym rynku. 

Konieczność rywalizacji rynkowej na mocno 
konkurencyjnym rynku odpadów wymusiło rozpoczęcie 
procesu głębokiej restrukturyzacji Spółki i dostosowania się 
do nowej rzeczywistości. Najważniejszym wyzwaniem było 
stworzenie efektywnych struktur sprzedaży umożliwiających 
pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych 
klientów. Z drugiej strony wystąpiła konieczność stworzenia 
mechanizmów systematycznej poprawy wydajności pracy 
i efektywności działań pozwalających na utrzymanie wysokiej 
pozycji konkurencyjnej i skuteczne konkurowanie na rynku. 
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Zasadniczy segment rynku odpadów komunalnych to rynek 
przetargów publicznych, gdzie zwykle kluczowym elementem jest niska 
cena. Stąd konkurencyjność i efektywność cenowa jest niezwykle istotna 
dla przedsiębiorstw w branży. Podjęte działania okazały się skuteczne 
– Spółka wygrała kilka przetargów, w tym najważniejszy z uwagi na 
potencjał przetarg w Zawierciu. Dodatkowo pozyskała wielu nowych 
klientów dzięki aktywnym działaniom rynkowym, poszerzaniu swojej 
oferty i ekspansji na nowe rynki. Przychody ze sprzedaży istotnie wzrosły 
i w zakresie podstawowej działalności w roku 2017 były o ponad 20% 
wyższe niż w roku poprzednim. Wyniki finansowe i zyski za ubiegły rok 
okazały się rekordowe w jej historii. 

ZGK rozpoczął realizację projektu pn. Konsolidacja organizacyjna ZGK 
Sp. z o.o. na terenach przemysłowych przy ulicy Podmiejskiej, którego 
celem jest przeniesienie całości, uciążliwej dla mieszkańców działalności 
na ulicę Podmiejską (strefa  przemysłowa). Celem  projektu było też 
zwiększenie efektywności działań i zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. Inwestycja zakończy się w grudniu 2018 roku.

ZGK rozszerzył działalność gospodarczą o odbiór i transport 
odpadów medycznych oraz odbiór odpadów  komunalnych z gmin: 
Irządze, Włodowice, Żarnowiec.

przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Utrzymanie zieleni i zadrzewień 

na terenach gminnych, całoroczne 
utrzymanie dróg, chodników, 
parkingów, placów zabaw, ścieżek 
rowerowych i innych terenów 
gminnych oraz utrzymanie 
czystości i porządku w parkach, 
na placach zabaw, chodnikach, 
parkingach, fontannach i w pasach 

drogowych, to główna działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, które 
powstało w 2016 roku.

W ramach utrzymania zieleni nie tylko usuwano suche konary i gałęzie oraz drzewa, 
ale także sadzono i formowano nowe, koszono trawę, pielęgnowano żywopłoty, 
zbierano liście, czyszczono koryto rzek, montowano i myto ławki parkowe. 

Pracownicy PUK naprawiali nawierzchnię dróg i chodników, wykonywali 
oznaczenia poziome na jezdniach, naprawiali znaki pionowe, mostki na rzekach 
i potokach, studnie kanalizacji deszczowej, kosze na śmieci, a także zajmowali się 
zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów i schodów oraz czyszczeniem 
kratek ściekowych. 

Do zadań PUK należało również: letnie zamiatanie wraz z wywozem piasku, 
sprzątanie przystanków na terenie miasta i sołectw, wywóz gruzu z dzikich składowisk 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - wyłapywanie i umieszczenie w schronisku 
dla zwierząt, podejmowanie działań związanych z dzikimi zwierzętami wraz z ich 
przewiezieniem do ośrodka rehabilitacyjnego, obsługa imprez okolicznościowych, 
montaż choinki świątecznej czy flagowanie miasta i mycie ścian budynków po graffiti.
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zakład Komunikacji Miejskiej

Nowoczesny tabor
Zakupiono cztery fabrycznie nowe autobusy średniej 

wielkości oraz jeden mikrobus. Autobusy sprawdzają się 
przy obsłudze krótszych linii o mniejszym, maksymalnym 
obciążeniu pasażerami. Charakteryzują się mniejszym 
zużyciem paliwa, ze względu na wiek nie wymagają wysokich, 
dodatkowych nakładów remontowych. Mikrobus jest 
wykorzystywany przy obsłudze zamówień komercyjnych 
lub mniejszych przewozów okazjonalnych. Autobusy zostały 
zakupione ze środków własnych z wykorzystaniem leasingu 
operacyjnego. 

Nowe rozwiązania
Na poprawę parametrów efektywnościowych Spółki 

mają także wpływ nowe rozwiązania informatyczne. m.in. 
wykorzystywane przy opracowaniu harmonogramów 
pracy kierowców, drukujące dokumentację eksploatacyjną, 
ułatwiające planowanie nowych linii komunikacyjnych, drukowanie rozkładów jazdy. Od połowy 2017 r. Spółka wykorzystuje 
takie programy. Pomogły one wprowadzić bardzo dużą zmianę rozkładu jazdy w sierpniu 2017 r. 

Bilety on-line, ulgi, przewozy okazjonalne
Późniejszy okres to analizowanie zachowań 

pasażerów, potwierdzone badaniem potoków 
pasażerskich przeprowadzone jeszcze we wrześniu 
2017 r. oraz na początku br. Przy zmianie rozkładu 
jazdy wprowadzono nową taryfę przewozową. Miało 
być: taniej, prościej, nowocześniej. Zmniejszona 

została liczba rodzajów biletów jednorazowych. Bilety zyskały nową funkcjonalność, umożliwiają przesiadanie się z linii na linię 
i są ważne nie tylko na konkretny kurs, ale także przez określony czas. Natomiast w biletach okresowych poprawiona została 
ich funkcjonalność - można je kupić w dowolnym okresie, 
nie tylko na początku miesiąca. Wprowadzone zostały także 
nowe rodzaje biletów okresowych np. 90 - dniowe. Dzięki 
sugestiom ZKM, Rada Miejska ujednoliciła wysokość ulg za 
przejazdy autobusami, co także spowodowało uproszczenie 
taryfy przewozowej.

W marcu 2017 r. uruchomiono sprzedaż biletów on-line. Na 
początku w sprzedaży pojawiły się bilety okresowe, a w końcu 
roku można było zakupić on-line także bilety jednorazowe. 
Łatwo i bez zbędnych formalności możemy kupić bilet z domu 
czy innego miejsca, nie mając do dyspozycji stacjonarnego 
punku sprzedaży. Rozwiązanie się przyjęło, cieszy się 
zainteresowaniem i co najważniejsze osoby, które raz zakupiły 
bilet elektroniczny, ponownie kupują następne, doceniając 
zalety takiego rozwiązania. 

W październiku 2017 r. został także zakupiony nowy, 
wydajny serwer, który znakomicie poprawił funkcjonowanie 
nowego oprogramowania pracy dyspozytorni czy zaplecza 
obsługowego. Wymieniona została także część sprzętu 
komputerowego, użytkowanego przez pracowników firmy. 
Nowy sprzęt jest bardziej wydajny, zapewnia większe 
bezpieczeństwo danych.

•	 ZKM podpisał w styczniu 2018 r. umowę z gminą 
Siewierz na świadczenie usług w zakresie publicznej 
komunikacji zbiorowej.

•	 W kwietniu 2018 r. uruchomione zostało nowe 
połączenie komunikacyjne na trasie Zawiercie-Łazy 
Zawiercie. 

•	 Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie kolejna 
zmiana w zakresie ulg na korzystanie z przejazdów 
autobusami. Osoby,  które ukończyły 70 rok życia 
mogą podróżować autobusami bezpłatnie. 

•	 Uruchomiono nową linię nr 14. Była to odpowiedz 
na potrzeby mieszkańców dzielnicy Dąbrowica/
Kądzielów. 

•	 Uruchomiono nową linię nr 16, która połączyła 
centrum Zawiercia ze Strefą Aktywności 
Gospodarczej.

•	 Powstało Centrum Przesiadkowe koło dworca PKP.
•	 W maju 2018 roku Zakład Komunikacji Miejskiej 

obchodził 35 – lecie działalności.

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2016 r., Spółka - przejmując mienie 
zlikwidowanego zakładu budżetowego, rozpoczęła działalność z dniem 1 października 
2016 r.

Na przełomie roku 2016/2017 przedstawiona została strategia rozwoju ZKM jako 
Operatora publicznego transportu zbiorowego, w oparciu o którą Spółka prowadziła 
działalność. Od tego czasu w firmie prowadzone są wielokierunkowe działania mające 
na celu m.in. poprawę efektywności jej funkcjonowania, zwiększanie przychodów 
z tytułu świadczonych usług, dostosowywanie rozkładu jazdy do zmieniających się 
potrzeb mieszkańców, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. 
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rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Głównym celem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest 
dostarczanie dobrej jakości wody w odpowiedniej ilości oraz odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków w sposób nieszkodliwy i nieuciążliwy dla środowiska. 
RPWiK prowadzi również działania mające na celu obniżenie kosztów działalności 
i wszechstronne akcje proekologiczne.

Spółka budowała wodociągi rozdzielcze, modernizowała sieć wodociągową, 
budowała kanalizację sanitarną i realizowała inwestycje mające na celu dostarczanie 
dobrej jakości wody do mieszkańców.

inwestycje w roku 2015:
1. Wodociąg rozdzielczy w ul. Dożynkowej
2. Wodociąg rozdzielczy w ul. Zagonowej
3. Wodociąg rozdzielczy w ul. Łośnickiej
4. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od ul. Dąbrowica
5. Wodociąg rozdzielczy w ul. Okólnej
6. Wodociąg rozdzielczy w ul. Rączki
7. Wodociąg rozdzielczy w ul. Snopkiewiczówny
8. Wodociąg rozdzielczy w ul. Darniowej
9. Wodociąg rozdzielczy w ul. Niemcewicza
10. Wodociąg rozdzielczy w ul. Tetmajera
11. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od ul. Tetmajera
12. Wodociąg rozdzielczy w ul. Biały Kamień
13. Montaż armatury i zasuw na sieci wodociągowej
14. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zwierzynieckiej
15. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Karlińskiej II etap
16. Modernizacja serwera wraz z oprogramowaniem
17. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego
Łączne nakłady na inwestycje: 1.632.406,41 zł

inwestycje w roku 2016:
1. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od ul. Olendry
2. Modernizacja stacji transformatorowej  na ujęciu Stary 

Rynek

3. Dostawa i montaż kotła c.o. oczyszczalnia ścieków
4. Wodociąg rozdzielczy w ul.  bocznej od Kromołowskiej
5. Wodociąg rozdzielczy  w ul. Rolnicza- Kopernika
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnicza-Kopernika
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Wilczej
8. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od Wilczej
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. bocznej od ul. 

Kromołowskiej
10. Wodociąg rozdzielczy w ul. Szpitalnej
11. Wodociąg rozdzielczy w ul. Armii Krajowej
12. Wodociąg rozdzielczy połączenie ul. Kromołowskiej 

z Okólną
13. Wodociąg rozdzielczy w ul. Norwida
14. Wodociąg rozdzielczy w ul. Kr. Jadwigi
15. Wodociąg rozdzielczy w ul. Oświatowej II etap
16. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Głębokiej
17. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Karlińskiej II etap
18. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Filaretów
19. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Celiny
20. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego-

Tetmajera
21. Monitoring wizyjny na ujęciach wody
22. Montaż armatury i zasuw na sieci wodociągowej
Łączne nakłady na inwestycje: 1.551.288,00 zł
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inwestycje w roku 2017:
1. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Modrzewskiego
2. Wodociąg rozdzielczy w ul. Hallera
3. Wodociąg w ul. Skalnej i bocznej od ul. Skalnej
4. Wodociąg rozdzielczy w ul. Gardy
5. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od ul. Bzowskiej
6. Przebudowa dachu - budynek dyspozytorni i stacji trafo SO2
7. Wodociąg rozdzielczy w ul. Okólnej do budynku
8. Wodociąg rozdzielczy w ul. bocznej od Żabiej
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od Żabiej
10. Wodociąg rozdzielczy w ul. Storczyków
11. Modernizacja kotłowni, sieci, instalacji co oraz ciepłej wody 

użytkowej – oczyszczalnia
12. Wodociąg w ul. bocznej od ul. Blanowskiej
13. Budowa studni hydroforowej z przyłączem energetycznym 

ul. Jurajska
14. Dostawa, montaż i uruchomienie układów pomiarowych 

energii dla programu nr 8
15. Montaż armatury i zasuw na sieci wodociągowej
16. Złożono wniosek w ramach programu „Cyfrowe Śląskie” na 

rozbudowę programu internetowej obsługi klienta IBOK 
oraz zakup 2000 nakładek na wodomierze.

17. Zakupiono prasę do odwadniania osadów, która zapewnia 
odwodnienie osadu ściekowego. Koszt to ok. 800.000,00 zł. 
Inwestycja warta ok. 850 tysięcy przyniosła oszczędności 
w zużyciu wody i energii.

18. Wyremontowano kompleksowo budynek dyspozytorni, 
który służy również do przyjmowania na terenie Oczyszczalni 
wycieczek szkolnych.

Łączne nakłady na inwestycje: 2.327.557,22 zł

inwestycje w roku 2018:
1. Budowa wodociągu rozdzielczego fi 200 z żeliwa 

sferoidalnego w ul. Pomrożyckiej
2. Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Łosickiej
3. Budowa wodociągu w ul. Filomatów
4. Realizacja inwestycji - modernizacja budynku kotłowni 

i pompowni I stopnia oraz przystosowanie go do funkcji 
laboratorium analitycznego wody i ścieków 

5. Sukcesywna wymianą zasuw sieciowych 
6. Budowa wodociągu PE fi 160 w ul. Karlińskiej
7. Budowa wodociągu PE fi 125 w ul. Podkądzielów
8. Wymiana wodociągu w ul. Myśliwskiej i Dojazd
9. Budowa wodociągu w ul. Zachodniej do 11 Listopada
10. Renowacja kanału sanitarnego fi 600 w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
11. Renowacja kanału sanitarnego fi 500 w ul. Mrzygłodzkiej
12. Zakończono realizację porozumienia jakie Prezydent Miasta Zawiercie zawarł z Hutą Zawiercie. Wybudowano nowe 

wodociągi i przyłącza dla mieszkańców, którzy do tej pory zaopatrywani byli w wodę z Huty Zawiercie. Łączna wartość 
inwestycji wyniosła ok. 1 miliona 600 tysięcy zł

13. Zamontowano 1077 nakładek, które umożliwiają zdalne sczytywanie wskazań wodomierzy
14. W trakcie realizacji jest projekt, realizowany poprzez Park Technologiczny we współpracy z Politechniką Częstochowską, 

w którym RPWiK jest partnerem, a dotyczący on wykorzystania tłuszczy znajdujących się w ściekach do zwiększenia 
efektywności produkcji biogazu

15. W Oczyszczalni Ścieków wymieniono przestarzałe sterowniki na nowsze, wymieniono 1250 m sieci tradycyjnej na 
światłowodową, co zapewnia większą przepustowość i odporność na zakłócenia, zamieniono tablicę synoptyczną do 
wizualizacji na 4 nowoczesne monitory LCD 55 cali

Łączne nakłady na inwestycje : 1.314865,08 zł (stan na lipiec 2018 r.)

W 2018 roku Przedsiębiorstwo rozpoczęło akcję pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie „Źródlana z kranu”.    
To dalszy ciąg akcji promowania picia wody z kranu. W ramach tego zadania zostały zamontowane 
w szkołach podstawowych źródełka, z których można bezpiecznie pić wodę. Pilotażowo  pojawiły się w trzech szkołach.  
Docelowo zostaną zamontowane we wszystkich szkołach w Zawierciu.
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Działania w zakresie ochrony środowiska
*  Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi
*  Poprawa ochrony powietrza
*  Termomodernizacja zasobów komunalnych
*  Kampanie edukacyjne 
*  Promocja ochrony środowiska

•	 Na terenie Zawiercia zamontowano 10 czujników do pomiaru jakości powietrza. Nowa sieć pomiarowa stanowi alternatywę 
dla sieci Państwowego Monitoringu Środowiska i ma charakter wyłącznie edukacyjny. Mieszkańcy dzięki wizualizacji pomiarów 
w Internecie mogą diagnozować na bieżąco stan powietrza.

•	 W 2017 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonana została Koncepcja gospodarki zielenią dla zabytkowej części miasta pod 
nazwą „Układ urbanistyczny osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu”.  Opracowanie zawiera zarówno inwentaryzację zieleni jak 
i szczegółową koncepcję planu nasadzeń.

•	 W latach 2015-2018 z dotacji na zadania polegające na wymianie kotłów na paliwo stałe skorzystało ponad 200 osób.
•	 Odbywały się spotkania informacyjne na temat Programu ochrony powietrza obowiązującego w województwie śląskim oraz 

uchwały wprowadzającej zakaz palenia niektórymi paliwami w piecach. 
•	 Odbywały się spotkania na temat tzw. fotowoltaiki - alternatywnych źródeł energii.
•	 W  2015 roku do zawierciańskich pszczelarzy trafiło 200 sadzonek drzew i krzewów miododajnych. W tym samym roku 

przekazano sadzonki krzewów mieszkańcom Blanowic.

Kosze na psie odchody
30 dalmatyńczyków 

to ilość koszy na psie 
odchody, która została 
dostawiona na terenie 
miasta, m.in. na Placu Jana 
Pawła II przy fontannie, 
na skwerze przy ulicy 
Reymonta, w Parku 
Miejskim im. T. Kościuszki, 
Parku Miejskim im. A. 
Mickiewicza, w okolicy 
Skateparku, na osiedlu 
Zuzanka. 

Kosze uliczne przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych

Na terenie miasta ustawiono 55 szt. koszy ulicznych 
z daszkiem przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Kosze znajdują się w parkach przy placach 
zabaw, fontannach, ścieżkach rowerowych chodnikach oraz 
w miejscach o dużym natężeniu pieszych.

Posadzono platana klonolistnego dla upamiętnienia 
stulecia Zawiercia przy budynku Zawierciańskiego Parku 
Technologicznego oraz brzozę w ramach popularyzacji 
czytelnictwa wśród różnych środowisk przy budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dzieci z zawierciańskich przedszkoli brały udział 
w audycjach radiowych pn. Eko ranek przygotowywanych 
wspólnie z Polskim Radiem Katowice.

organizowano akcje pn. Sprzątanie Świata – polska
W ramach akcji ponad 3 tysiące dzieci co roku sprzątało te-

reny naszego miasta m.in.: okolice szkół i przedszkoli, osiedli, 
parki, ścieżki rowerowe, okolice ogródków działkowych, lasy.
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W ramach edukacji ekologicznej Referat Gospodarki 
Komunalnej wydał 1000 szt. gier planszowych własnego 
autorstwa pt. „Eko wyprawa przez miasto”, 23 tys. sztuk 
biuletynu informacyjnego dla mieszkańców związanego 
z tematyką gospodarki odpadami w Gminie Zawiercie oraz 
zakupił gadżety ekologiczne, które wykorzystywane były na 
potrzeby promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz recyklingu na terenie gminy podczas organizowanych 
przedsięwzięć ekologicznych. 

w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej referat 
Gospodarki Komunalnej organizował:
•	 spektakle ekologiczne dla przedszkolaków,
•	 lekcje o recyklingu w formie przedstawienia teatralnego 
•	 spotkania w przedszkolach jak prawidłowo segregować 

odpady komunalne,
•	 konkursy ekologiczne i rodzinne festyny,
•	 zbiórki zużytych baterii i makulatury,
•	 ekologiczne pokazy mody przedszkolaków,
•	 ekologiczny konkurs wiedzy pn. Czysta Gmina Zawiercie.

Bieżące komunikaty dla mieszkańców na stronie:
https://www.zawiercie.eu/kategorie/ochronapowietrza
https://www.zawiercie.eu/kategorie/jakoscpowietrza
http://www.czystagmina.zawiercie.eu
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zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ZGM zarządza mieszkaniowym zasobem gminy, administruje wspólnotami 

mieszkaniowymi, w których Gmina posiada swoje udziały, realizuje projekty 
współfinansowe z Unii Europejskiej, przeprowadza remonty i inwestycje. Do zadań 
Zakładu należy również sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym. 

ZGM wprowadził program oddłużeniowy dla lokatorów, przeprowadza 
kampanie edukacyjne i organizuje spotkania integracyjne z mieszkańcami. 
Działalność ZGM została doceniona i wyróżniona.

termomodernizacje
ZGM przeprowadził termomodernizację budynków 

z dofinansowaniem w ramach programu KAWKA 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Są to budynki 
przy ulicy: Aptecznej 16, Stary Rynek 8 i 10, Marszałkowskiej 34. 

Dzięki przeprowadzonej inwestycji w budynkach zostały 
wprowadzone zmiany umożliwiające zmniejszenie zużycia 
energii i obniżenie kosztów użytkowania, a także podnoszące 
komfort życia mieszkańców.

remonty 
Wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych 

w zasobach mieszkaniowych, m.in.: remont dachów, 
malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej 
z drewnianej na PCV, wymiana stolarki drzwiowej, 
wymiana  instalacji elektrycznej na klatkach schodowych 
w budynkach, doprowadzenie instalacji gazowej do lokali 
użytkowych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, 
odtworzenie przyłącza wod-kan, remont wewnętrznych linii 
zasilających, przystosowano istniejące miejsca gromadzenia 
odpadów przy budynkach, utwardzono teren w obrębie 
posesji. 

Wybudowano węzły sanitarne w budynkach przy ulicy: 
Marszałkowskiej 10, Aptecznej 4 i 19, Szkolnej 17, Hożej 7.

ZGM przeprowadził również rewitalizację skweru przy 
ulicy Niedziałkowskiego 24-25 i zagospodarował skwer przy 
ulicy Niedziałkowskiego 2, zakupił i zamontował urządzenia 
zabawowe.

wspólnoty mieszkaniowe
ZGM przeprowadził termomodernizacje budynków 

wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza. Były to budynki 
przy ulicy: Paderewskiego 23A, 43, 45, Gałczyńskiego 8, 
Moniuszki 5, 8, Szymańskiego 7, 14, 15, 16, Nowowierzbowej 
19, Piłsudskiego 32, 34.

ZGM pozyskał dla Wspólnot dotację w formie premii 
termomodernizacyjnej, pośredniczył w uzyskaniu kredytów 
przez Wspólnoty na wykonanie inwestycji oraz na utylizację 
azbestu i wykonanie remontów dachów.

cmentarz komunalny
ZGM administruje Cmentarzem Komunalnym 

i znajdującymi się tam obiektami, których remonty 
są ujmowane w planach inwestycyjnych. W ramach 
poprawy estetyki obiektu, została wyremontowana 
frontowa część elewacji Kaplicy Ekumenicznej oraz jej 
całe wnętrze.
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program oddłużeniowy
Ma na celu pomoc mieszkańcom borykającym się 

z problemami finansowymi. Obejmuje on m.in.: możliwość 
rozłożenia zadłużenia na raty, jego odpracowanie, zamianę 
mieszkania za całkowite spłacenie zadłużenia, zamianę 
mieszkania ze względu na brak możliwości utrzymania 
mieszkania, np. duży metraż, mieszkanie wyposażone we 
wszystkie media. 

internetowa obsługa Kontrahenta
Od stycznia 2018 r. działa Internetowa Obsługa Kontrahenta 

( IOK ). Usługa jest dostępna dla lokatorów i właścicieli lokali 
mieszkalnych, najemców lokali użytkowych, najemców garaży, 
osób posiadających umowę na ekspozycję reklamy oraz 
kontrahentów cmentarza komunalnego.

Wniosek o dostęp do systemu można otrzymać 
w siedzibie ZGM w Zawierciu, siedzibach Administracji 
Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 w Zawierciu lub pobrać ze strony 
internetowej www.zgm-zawiercie.pl. Dostęp do IOK można 
również uzyskać poprzez Profil Zaufany bez konieczności 
składania wniosku.

Utworzenie konta oraz dostęp do serwisu są bezpłatne. 
Zarejestrowany użytkownik otrzymuje identyfikator i pierwsze 
hasło. Dotychczas wydano 50  osobom loginy i hasła do IOK.

współpraca z zakładem Karnym w wojkowicach
ZGM nawiązał współpracę z Zakładem Karnym 

w Wojkowicach. Umowa została podpisana w 2018 roku.  
Skazani wykonują nieodpłatnie prace remontowe 
w mieszkaniach wolnostojących.

Dla skazanych jest to forma resocjalizacji oraz powrót do 
funkcjonowania w społeczeństwie natomiast dla miasta jest 
to pozyskanie dodatkowych pracowników. Część więźniów to 
fachowcy w różnych dziedzinach.

projekt współfinansowany ze środków unijnych
W ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 złożono wniosek na projekt pn.: „Wdrożenie usług 
Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu”. Wdrożenie projektu 
zakładało m.in.: stworzenie elektronicznego biura obsługi 
mieszkańców, dokonywanie płatności drogą elektroniczną, 
powiadamianie mieszkańca o konieczności dokonania 
czynności administracyjnych, możliwość zgłaszania awarii 
i wprowadzania ich on-line do systemu. W 2016 r. ZGM pozyskał 
środki na dofinansowanie projektu.

wniosek o dofinansowanie
ZGM w czerwcu 2018 r.  złożył wniosek o dofinansowanie 

w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) dla 
poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
na realizację zadania pt. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych 
przy ul. Aptecznej 1 i Leśnej 22 w Zawierciu.” 
Inwestycja będzie polegać na:

a) dociepleniu przegród budynków wpływających na straty 
energetyczne,
b) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
c) wykonaniu instalacji c.o.,
d) wykonaniu instalacji c.w.u i systemu c.w.u,
e) wymianie istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła na 
źródła gazowe.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności 
energetycznej przedmiotowych budynków.

Kampania edukacyjna, integracja z mieszkańcami
W ramach programu KAWKA realizowanego przez NFOŚiGW 

w Warszawie ZGM przeprowadził kampanię edukacyjną 
mającą na celu pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych 
z ograniczenia niskiej emisji CO2. Kampania przebiegała 
w trakcie trwania prac termomodernizacyjnych pod hasłem 
„Zawiercie łapie oddech”. 

W ramach integracji mieszkańców nowo wybudowanych 
budynków przy ulicy Nowej w Kromołowie z mieszkańcami 
dzielnicy, MOPS przy wsparciu ZGM zorganizował „Dzień 
Sąsiada”. Wydarzenie było współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

wyróżnienie dla zGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został nagrodzony 

w konkursie Inwestycja Roku 2016 . Organizatorem konkursu 
była Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – największa 
polska organizacja gospodarcza zrzeszająca firmy związane 
z rynkiem nieruchomości.

W kategorii Adaptacja ZGM zdobył II miejsce i Statuetkę za 
termomodernizacje budynków mieszkalnych przy ulicy: Stary 
Rynek 8, 10 i Aptecznej 16.

zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
* wykonał dokumentację projektową kompleksowej modernizacji budynku przy ulicy Westerplatte  6,
* odnowił i zamontował przy ulicy Nowej w Kromołowie urządzenie zabawowe,
* zagospodarował skwer przy budynkach Szymańskiego 19 i Moniuszki 4,
* remontował mieszkania wolnostojące i  lokale użytkowe.
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Miejski ośrodek pomocy Społecznej 
Zmienił się zakres oferowanego przez MOPS wsparcia. Zwiększyły się 

wydatki na wiele zadań finansowanych głównie spoza budżetu gminy, 
pojawiły się nowe oferty aktywizujące społecznie i zawodowo różne grupy 
społeczne. MOPS wspiera osoby i grupy z obszaru tzw. „ryzyka społecznego”, 
które najczęściej nie potrafią funkcjonować społecznie samodzielnie 
i w sposób prawidłowy.

MopS obejmuje opieką:
* osoby starsze, 
* osoby niepełnosprawne, 
* osoby upośledzone umysłowo, 
* dzieci

ośrodek świadczył pomoc materialną dla mieszkańców miasta: 
•	 świadczenia z ustawy o pomocy społecznej,
•	 dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 
•	 świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (500+), 
•	 z ustawy „Za życiem”, 
•	 z funduszu alimentacyjnego, 
•	 stypendia i zasiłki socjalne, 
•	 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
•	 dożywianie z Programu Rządowego, 
•	 świadczenia z pieczy zastępczej i pobytu w stacjonarnych domach pomocy 

społecznej,
•	 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

MopS przygotował programy: 
•	 Strategię rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zawiercie, 
•	 Gminny Program Wspierania Rodziny, 
•	 Gminny Program Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych, 
•	 Program Wychodzenia z Bezdomności,
•	 Program Aktywności Lokalnej osiedli: Szymańskiego, Stary Rynek i ulicy 

Nowej w Kromołowie,
•	 Program integracji społeczności zawierciańskich Romów w Polsce na lata 

2014-2020.

•	 Wdrażał program pomocowy „Rodzina 500+”, 
•	 Organizował akcję badania wad postawy dla dzieci, 
•	 Podpisał porozumienie z PUP dotyczące uruchomienia prac społecznie 

użytecznych oraz Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), 
•	 Współpracował z Bankiem Żywności w Częstochowie,
•	 Wprowadził asystentów rodzinnych,
•	 Prowadził działania na rzecz osób bezdomnych,
•	 Prowadził aktywizację zawodową.

MOPS realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który 
oferuje pomoc w formie paczek żywnościowych wydawanych co miesiąc oraz 
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania. 

Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają 
możliwość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, ośrodków 
rekreacyjnych czy księgarni na 
terenie całego kraju. Posiadanie 
Karty ułatwia więc dużym rodzinom 
dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 
codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów rodzinom 
z co najmniej trójką dzieci. 

Liczba wydanych Kart od 2014 r. 
wynosi ogółem 1.677 na rzecz 321 
rodzin wielodzietnych. W roku 2018 
roku wydano 83 karty na rzecz 16 
rodzin wielodzietnych w tym 11 Kart 
elektronicznych. 

projekty współfinansowane przez 
europejski Fundusz Społeczny:
•	 Wzmocnienie potencjału społecz-

no-zawodowego społeczności 
lokalnej na lata 2018 – 2019 - ele-
ment rewitalizacji. I etap 

•	 Wzmocnienie potencjału społecz-
no-zawodowego społeczności 
lokalnej na lata 2020 – 2021 - ele-
ment rewitalizacji. II etap 

•	 Rozwój usług społecznych na te-
renie miasta Zawiercie - II etap – 
2019 - 2020
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placówki MopS:
•	 Dzienny Dom pomocy Społecznej

Ze świadczeń placówki korzystały średnio w ciągu roku 33 osoby. DDPS 
oferuje teleopiekę, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne. W placówce działa Rada 
Pensjonariuszy, organizowane są imprezy okolicznościowe. DDPS jest organizatorem 
corocznych Integracyjnych Spotkań Artystycznych Niepełnosprawnych ISAN.
•	 Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek przeznaczony jest dla 52 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. 
W 2017 r. liczba miejsc została zwiększona z 47 do 52. W Ośrodku prowadzone są 
treningi funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych 
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 
poradnictwo psychologiczne i pracownika socjalnego, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Prowadzona 
jest terapia ruchowa i przygotowanie do powrotu na rynek pracy i aktywności 
zawodowej. W Ośrodku powołany został Zespół Wspierająco – Aktywizujący, którego 
zadaniem jest opracowanie Indywidualnych Planów Wspierająco – Aktywizujących 
poszczególnych uczestników, omówienie osiągniętych rezultatów terapii, a także 
możliwości ewentualnej modyfikacji IPPWA uczestników.
•	 ośrodek wsparcia Dziecka i rodziny

W Świetlicy Środowiskowej dzieci mają zapewnione wyżywienie oraz zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze, terapię indywidualna i grupową, zajęcia specjalistyczne 
i  organizację czasu wolnego. Realizowane są programy profilaktyczne: „Nie jesteś 
sam”, „ Agresji stanowcze NIE”, „W zdrowym ciele zdrowy duch – program promujący 
zdrowy styl życia ”, program profilaktyczny „Stop dopalaczom”. Prowadzone są zajęcia 
specjalistyczne (wyrównawcze, korekcyjne, kompensacyjne), zajęcia artystyczne 
(muzyczne, techniczno-plastyczne), zajęcia tematyczne, zajęcia sportowe, 
organizowane wycieczki. Ośrodek od wielu lat organizuje coroczny festyn pt.  
„Nie tylko dla komandosów”.

Od maja 2017 roku działalność Hostelu Pomocy Społecznej została zawieszona. 
•	 centrum Usług Senioralnych

Rozpoczęło działalność w 2017 r. CUS jest jednym z elementów projektu 
rewitalizacji Osiedla TAZ. Oferuje kreatywne zajęcia dla seniorów, porady 
rehabilitantów, usługę Teleopieki, dyżury specjalistów, wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjno – usprawniającego.

prace remontowo – budowlane 
Przeprowadzono rozbudowę i modernizację Środowiskowego Domu 

Samopomocy. Pawilon ma powierzchnię 150 m2 i składa się z sali głównej, do terapii 
zajęciowej oraz łazienek. Inwestycja pozwoliła zwiększyć liczbę podopiecznych 
z 37 do 52 oraz przystosować obiekt do standardów wynikających z rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Odnowiono pomieszczenia kuchni DDPS, zaplecza magazynowego, sal 
terapeutycznych i pomieszczeń biurowych, zakupiono drobny sprzęt kuchenny. 
Ocieplono wschodnią ścianę budynku MOPS oraz przebudowano budynki 
gospodarcze. Wykonano modernizację instalacji CO, wymieniono i zamontowano 
dodatkowe grzejniki, wykonano roboty malarskie wewnątrz budynku, zaadaptowano 
pomieszczenia na CUS.
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Miejski zespół obsługi ekonomiczno-
administracyjnej Szkół
•	 Na terenie miasta funkcjonowało: 7 szkół podstawowych, 

Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13, 3 
gimnazja, 9 przedszkoli i 1 żłobek (do 2016 r.), a od 2017 roku 
działa 11 szkół podstawowych, 9 przedszkoli i 1 żłobek, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie. 

•	 Przeprowadzono remonty, m.in.: elewacji, dachu, 
pomieszczeń – sal lekcyjnych oraz zapleczy, szatni, klatek 
schodowych, sanitariatów, odnawiano ściany, wymieniano 
stolarkę drzwiową, okienną, oświetlenie, kocioł CO, wykonano 
roboty posadzkarskie. Przystosowano umywalnie dla 
przedszkolaków. 

•	 Największą inwestycją była modernizacja basenu i jego 
infrastruktury oraz wykonanie kotłowni na potrzeby basenu 
w SP nr 1. Prace obejmowały wykonanie nowej (większej) niecki 
basenowej, zamontowanie nowego systemu uzdatniania 
wody, nowej wentylacji.

•	 Przy Szkole Podstawowej nr 7 powstała siłownia „pod 
chmurką”, a przy Przedszkolu nr 7 - plac zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych. Przy trzech szkołach wybudowano 
kompleksy boisk sportowych. 

•	 Przy Szkole Podstawowej nr 1 (daw. Gimnazjum nr 1) powstały: 
bieżnia czterotorowa, skocznia w dal, stanowiska do pchnięcia 
kulą, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki ręcznej, siłownia 
„pod chmurką” – 8 urządzeń, ping – pong „pod chmurką”. 
Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

•	 Przy Szkole Podstawowej nr 2 (daw. Gimnazjum nr 2) 
wybudowano: boisko do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne, 
skocznie w dal, bieżnię prostą, siłownię zewnętrzną - 8 
urządzeń, pole do minigolfa, dwa stoły do ping - ponga, 
szachy zewnętrzne, trybunę zewnętrzną. Inwestycja powstała 
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

•	 Przy Szkole Podstawowej nr 13 powstały: boisko 
wielofunkcyjne, boisko do piłki ręcznej, siłownia „pod 
chmurką” - 11 urządzeń, plac zabaw - 6 zestawów, parking 
rowerowy - 30 miejsc.

•	 Rozpoczęto prace projektowe związane z budową hali przy 
Szkole Podstawowej nr 4 i rozbudowy żłobka.

•	 Placówki realizowały programy z udziałem środków 
europejskich: 

•	 Szkoła Podstawowa nr 9 – projekt „Podróż do magicznego 
świata” w ramach  programu Comenius, a także „Matematyka 
nigdy nie była taką zabawą” - Program ERASMUS+.

•	 Zespół Szkół Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa nr 13 
realizował projekt pn. „Creative Minds” w ramach Programu 
ERASMUS+ Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca 
szkół”.

•	 Szkoły Podstawowe nr 5, 8 i 9 realizowały projekt „W baśniowej 
krainie liczb” w klasach I –III i projekt „Tajniki matematyki”. Ich 
celem była poprawa kompetencji matematycznych uczniów

•	 Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała projekt „Math Has 
Never Been Such Fun!” w ramach programu  Erasmus + KA 
219. Placówka współpracowała ze szkołami w Turcji, Bułgarii, 
Włoszech i na Węgrzech. Projekt rozwija kompetencje 
matematyczne, informatyczne i językowe.
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wydatki w latach 2015 – 2018
poniesione w placówkach oświatowych i w Żłobku Miejskim

Prezydent miasta podjął decyzję o rozbudowie 
miejskiego żłobka. 10 maja 2018 roku podpisano umowę 
na wykonanie rozbudowy z Pracownią Projektową 
gww99 na kwotę 61 500 zł. Termin wykonania  
to październik br. Liczba miejsc zwiększy się o 75. 
Aktualnie żłobek może przyjąć 89 dzieci (dotychczas 75). 

W latach 2016 – 2018 utworzono 12 oddziałów 
w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ogółem 
miejsce znalazło w nich 270 przedszkolaków.

rok  remonty inwestycje

2015     886 836,34  263 562,98

2016  763 889,78 212 624,72

2017  845 840,79  909 250,00 

2018  644 447,00 2 328 500,00

współpraca z organizacjami pozarządowymi
Na terenie Gminy Zawiercie zarejestrowanych jest 

około 140 różnych organizacji, w tym: stowarzyszeń 
(rejestrowych, zwykłych, pożytku publicznego), 
stowarzyszeń pożytku publicznego (OPP), fundacji, 
terenowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń 
kultury fizycznej, klubów sportowych, uczniowskich 
klubów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz Kół Gospodyń Wiejskich. 

Podejmowana przez te podmioty działalność 
obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań 
odpowiadający katalogowi zadań publicznych 
realizowanych na rzecz mieszkańców miasta.

W ramach współpracy Gmina Zawiercie ogłaszała 
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, organizowała: pikniki, szkolenia. Powstało Centrum Organizacji 
Pozarządowych oraz wydano publikację – informator o działalności zawierciańskich organizacji. 

W 2018 roku powstało centrum organizacji pozarządowych  
– miejsce, w którym stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku 
publicznego, kluby sportowe mogą prowadzić swoją działalność 
korzystające z przygotowanych pomieszczeń i sprzętu. 
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pikniki, szkolenia
Od pięciu lat Gmina Zawiercie organizuje spotkania 

organizacji pozarządowych. Podczas Pikniku fundacje, 
stowarzyszenia, kluby sportowe prezentują swoją 
działalność.

W ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi organizowano spotkania noworoczne 
z prezydentem miasta, szkolenia z zasad udzielania 
dotacji.

Książka – informator o zawierciańskim NGo
W 2016 roku Wydział 
Promocji, Kultury i Sportu 
wydał książkę pt. Organizacje 
Pozarządowe w Zawierciu – 
Współpraca Gminy Zawiercie 
z NGO w latach 2011 – 2015. 
Wydawnictwo prezentuje 
około 50 organizacji 
(stowarzyszeń, fundacji, 
klubów sportowych), 
które działają na rzecz 
mieszkańców miasta oraz 
podsumowuje pięcioletnią 
współpracę z NGO. 
Książka oprócz 
podstawowych danych 

o organizacji zawiera informacje o kwotach dofinansowania NGO 
w latach 2011 – 2015 oraz o wysokości dotacji dla poszczególnych 
organizacji. Całość wzbogacono zdjęciami. 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

        100 000,00 zł         120 000,00 zł         170 000,00 zł         160 000,00 zł 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

Wspieranie seniorów i osób 
niepełnosprawnych

          30 000,00 zł           80 000,00 zł         100 000,00 zł         120 000,00 zł 

Turystyka           76 000,00 zł           80 000,00 zł           80 000,00 zł           95 000,00 zł 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

          30 000,00 zł           40 000,00 zł           40 000,00 zł           40 000,00 zł 

Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych

          30 000,00 zł           30 000,00 zł           30 000,00 zł           30 000,00 zł 

Razem         266 000,00 zł         350 000,00 zł         420 000,00 zł         445 000,00 zł 

Dotacje z budżetu miasta przeznaczone na wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych w latach 2015 – 2018

 -   zł

 50 000,00 zł

 100 000,00 zł

 150 000,00 zł

 200 000,00 zł

 250 000,00 zł

 300 000,00 zł

 350 000,00 zł

 400 000,00 zł

 450 000,00 zł

 500 000,00 zł

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Otwarty konkurs ofert Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Dotacje z budżetu miasta przeznaczone na wspieranie działalności organizacji pozarządowych w latach 2015 – 2018
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ochotnicze Straże pożarne
Na terenie miasta działają jednostki OSP  

w: Blanowicach, Bzowie, Karlinie, Kromołowie, Łośnicach, 
Marciszowie, Pomrożycach, Skarżycach, Żerkowicach. 

Miasto wspiera działalność druhów finansując ich 
działalność z budżetu miasta i w ramach Funduszu 
Sołeckiego.

Dobrze wyposażona Policja to gwarancja bezpieczeństwa 
mieszkańców. Dlatego Urząd Miejski w Zawierciu wspiera 
finansowo Komendę Powiatową Policji. Zakupiono 
nowe samochody oraz laserowe mierniki prędkości dla 
funkcjonariuszy.

Z nowych samochodów korzystają obecnie policjanci 
drogówki. Kluczyki przekazali funkcjonariuszom m.in. 
prezydent Zawiercia Witold Grim oraz przedstawiciele Komisji 
Bezpieczeństwa. Na nowe pojazdy i mierniki przeznaczono 
z budżetu miasta ogółem 163.875,92 złotych.

przeprowadzono:
•	 Remont budynku OSP Łośnice - III etap
•	 Remont w strażnicy OSP Marciszów, OSP Żerkowice, OSP Pomrożyce, OSP 

Bzów 
•	 Remont schodów wejściowych do budynku OSP Skarżyce
•	 Remont podłogi w OSP Żerkowice oraz zakupiono odtwarzacz CD, projektor 

multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym
•	 Remont motopompy OSP Marciszów   
•	 Remont podjazdu przed strażnicą OSP Marciszów  
•	 Modernizację zadaszenia budynku remizy – OSP Skarżyce
•	 Modernizację budynku OSP Bzów
•	 Modernizację kotłowni w strażnicy OSP Marciszów
•	 Przeprowadzono częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku OSP Blanowice
•	 Wymianę parkietu w remizie OSP Blanowice - Fundusz Osiedlowy
•	 Rekultywację terenu po nieczynnym zbiorniku przeciwpożarowym na 

terenie sołectwa Pomrożyce poprzez wykonanie placu z kostki betonowej
•	 Zakupiono instalację radiotelefonu do samochodu pożarniczego OSP 

Marciszów
•	 Wybudowano garaż dla OSP Karlin - II etap
•	 Wybudowano garaż dla OSP Marciszów 
•	 Rozbudowano garaż w strażnicy OSP Blanowice
•	 Wybudowano chodnik przed budynkiem OSP Skarżyce – Fundusz Sołecki
•	 Wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniu gospodarczym OSP 

Marciszów
•	 Zamontowano telewizję dozorowaną CCTV JP w strażnicy OSP Marciszów
•	 Doposażono pomieszczenie socjalne w budynku OSP Żerkowice

W lipcu 2018 r. Prezydent Miasta Witold 
Grim przekazał 7 Jednostkom OSP z terenu 
Zawiercia profesjonalny sprzęt niezbędny 
do akcji ratowniczo gaśniczych. Gmina 
pozyskała środki finansowe z Ministerstwa 
Sprawiedliwości w kwocie 145.539,90 złotych. 
Wkład własny Gminy to 1 % od tej wartości. 
Sprzęt otrzymały Jednostki: OSP Blanowice, 
OSP Bzów, OSP Kromołów, OSP Marciszów, 
OSP Pomrożyce, OSP Skarżyce, OSP Żerkowice.

We wrześniu 2018 r. jednostka OSP 
Blanowice wzbogaciła się natomiast o kolejny 
samochód, a wcześniej nowe wozy otrzymały 
OSP z Bzowa i Kromołowa. Przeznaczono na 
ich zakup kwotę 320 tysięcy z budżetu Gminy 
Zawiercie.

Zakupiono, m.in.: części i akcesoria do 
samochodów, wyposażono jednostki OSP 
w lampy, pasy strażackie i inne, zakupiono 
myjkę ciśnieniową, mundury koszarowe, 
torbę medyczną, drabinę, aparaty oddechowe 
z czujnikiem bezruchu oraz doposażano w sprzęt 
przeciwpożarowy.

Miasto wspiera także policję
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Miejski ośrodek Kultury „centrum”  
im. a. Mickiewicza

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza 
koncentruje się na realizacji podstawowych, ustawowych zadań 
w zakresie upowszechniania kultury. Należą do nich: edukacja kulturalna 
i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie 
i ochrona dóbr kultury, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych oraz tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Aby realizować swoje podstawowe zadania placówka jest stale 
unowocześniana, a zaplecze techniczne modernizowane. 

W latach 2015 - 2018 przeprowadzono remonty: 
•	 schodów przy głównym wejściu, 
•	 zadaszenia nad kasą główną, filara (od strony północnej), 
•	 pomieszczeń w kasie głównej wraz z zakupem wyposażenia, 
•	 chodnika przed wejściem do kasy głównej, 
•	 parkietu w sali 308, 
•	 trzech sanitariatów (na zapleczu sali widowiskowej). 
•	 sali choreograficznej wraz z modernizacją, 
•	 dachu na budynku w Filii MOK w Kromołowie,
•	 uszczelniono część pokrycia dachowego,
•	 płyty balkonu od strony południowej (I i II piętro),
•	 płyty zadaszenia na dziedzińcu budynku,
•	 schodów na balkon i ściany bocznej w rejonie info kiosku, 
•	 nawierzchni przed wejściem do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (wejście boczne),
•	 przygotowano projekt oświetlenia w zadaszeniu przed wejściem głównym do MOK.
Zakupiono piec gazowy i bojler do podgrzewania wody wraz z instalację do Filii MOK w Kromołowie oraz 6 mikrofonów 
bezprzewodowych i sprzęt komputerowy.
Największą inwestycją była przebudowa parkingu przed Ośrodkiem wraz z budową nowych miejsc parkingowych oraz  
kanalizacji deszczowej, odwadniającej nawierzchnię parkingu i wykonaniem oświetlenia. Inwestycja realizowana była  
w dwóch etapach - część pierwsza (ulica Piastowska) ukończona została w 2016 r., część druga (ulica Sienkiewicza) - w 2017 r.

Modernizacja małej sali kinowej oraz zakup specjalistycznego 
i nowoczesnego wyposażenia uatrakcyjniło ofertę. W ramach 
inwestycji zakupiono nowoczesne wyposażenie multimedialne, 
65 nowych foteli kinowych, podest sceniczny, oświetlenie 
oraz wyremontowano pomieszczenie. Obecnie, widzowie 
mają możliwość oglądania i słuchania prezentowanych 
filmów i koncertów w najlepszej jakości dzięki nowoczesnemu 
wyposażeniu multimedialnemu, na który składa się: projektor 
FullHD, odtwarzacz bluray, ekran projekcyjny, elektryczny, kolumny 
głośnikowe, zaekranowe IBL, procesor dźwięku, wzmacniacz 
i szafa aparaturowa. Zamontowany podest sceniczny umożliwia 
organizowanie kameralnych koncertów. 

W pomieszczeniu zamontowano nowe oprawy oświetleniowe 
ledowe i oświetlenie ewakuacyjne, sufit podwieszany monolityczny 
z paneli akustycznych, przeprowadzono renowację starego parkietu, 
wymieniono drzwi wejściowe i awaryjne, obudowano grzejniki, 
zbudowano ściankę zaplecza technicznego. Zamontowano 
również rolety zewnętrzne aluminiowe i wentylację mechaniczną 
z chłodzeniem - część budowlana (I etap). 

Zadanie pn.: Modernizacja małej sali kinowej oraz zakup 
wyposażenia zrealizowane zostało w ramach Programu 
Operacyjnego „Rozwój Kin” Priorytet 1. Modernizacja kin. 

Środki finansowe pochodziły z: Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, budżetu Gminy Zawiercie oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza. 
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Były to, m.in.: 
•	 koncerty (Koncert Noworoczny 

Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Zawiercie oraz  Dziecięcego 
Zespołu Małe Zawiercie, Koncert 
Wiesław Ochman i Jego Goście)

•	 ogólnopolskie i regionalne konkursy 
recytatorskie dla uczniów i dorosłych

•	 Majówki, Jarmarki Kromołowskie i Dni 
Zawiercia

•	 spotkania teatralne (Rejonowe 
Konfrontacje Amatorskich Teatrów 
dla szkół podstawowych i gimnazjów, 
spektakle)

•	 Impresje na Wielkanoc

MoK był organizatorem oraz współorganizatorem wielu cyklicznych wydarzeń

w placówce odbywają się zajęcia: 
•	 teatralne - Pogodni, Magma, Śmieszki, Brzdące
•	 muzyczne (chóry, emisja głosu)
•	 taneczne
•	 plastyczne (szkło artystyczne, ceramika)
•	 modelarstwa lotniczego
•	 szkółki: szachowej i bilardowej
•	 szkółki choreograficznej - aerobik 
•	 Klubu Ludzi Twórczo Zakręconych
•	 Klubu Bilardowego
•	 Klubu Miłośników Tanga Argentino
•	 Klubu Let’s Rock.
•	 Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
•	 Klubu Filatelistycznego

przy MoK prowadzone są zespoły amatorskiego ruchu 
artystycznego: 
•	 Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie”
•	 „Małe Zawiercie”
•	 Zespół taneczno-wokalny „Bajaderki”
•	 Zawierciańska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
•	 Zespół słowno – wokalny Pogodni
•	 Dziecięce Studio Artystyczne
•	 Warcianie
•	 Regionalny Zespół Folklorystyczny Kromołowianie
•	 Folky Band
•	 Capella Vartiensis
•	 Chór G1 Fort-e 
•	 Chór Tutti
•	 Dziecięce Studio Artystyczne
•	 Emisji głosu i śpiewu

•	 Odbywają się comiesięczne spotkania 
Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz 
spotkania w ramach Małej Akademii Jazzu.

•	 W 2017 r. zainaugurowano nowy cykl spotkań 
„Po co nam kultura!”, w których udział wzięli już 
m.in.: Michał Ogórek, Mikołaj Grabowski, Iwona 
Bielska, Wiesław Ochman, Dariusz Kosiński, Jerzy 
Maciążek. 

•	 MOK wydał publikację pt. „Historyczne Varia 
z Blanowic”, autorstwa Jerzego A. Maciążka.

Najmłodsi studenci w mieście
W Zawierciu prowadzi działalność Uniwersytet Dziecięcy. W każdym 

roku akademickim odbywa się 10 interaktywnych wykładów. Uniwersytet 
działa przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
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Galeria Muzealna Leszka Dutki

Galeria Muzealna Leszka Dutki, 
z woli artysty, to miejsce spotkań twórców, 
artystów i utalentowanej młodzieży, miejsce 
natchnienia i wytchnienia oraz realizacji 
różnych, naukowo – artystycznych projektów. 
Z misji organizatora czyli Gminy Zawiercie - to 
również miejsce gromadzenia dokumentacji 
o tradycji i dorobku artystycznym miasta.

Galeria Muzealna Leszka Dutki została utworzona w Willi Ernesta 
Erbego -  budynku Odlewni Żeliwa S.A.  nie tylko z uwagi na naznaczenie 
tego miejsca historią Zawiercia. To przede wszystkim lokalizacja, 
powierzchnia wystawiennicza i możliwość, gromadzenia, digitalizacji, 
konserwowania i restaurowania, a więc ochrony dziedzictwa naszego 
miasta dały podstawy do kreślenia właśnie w tym miejscu wizji 
przyszłego Muzeum. Utworzenie Galerii Muzealnej Leszka Dutki 
wyznaczyło dla miasta kierunek rozwoju, czyli powołanie Muzeum 
Miasta Zawiercie. 

W jej skład wchodzą: Galeria sztuki czyli ekspozycja dzieł sztuki. 
Najczęściej prezentowane są dzieła sztuki tradycyjnej: malarstwo, 
grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, także sztuka ludowa. Ekspozycja 
wiąże się z twórczością jednego bądź wielu artystów, może być stała lub 
czasowa. Organizowane są wernisaże, czyli uroczyste otwarcia wystaw, 
stanowiące ważne wydarzenia kulturalne i towarzyskie. Działalność 
galerii może mieć także charakter biznesowy, wówczas organizowane 
są w niej aukcje dzieł sztuki.

Galeria muzealna ma charakter działu muzealnego. Może łączyć 
ekspozycję dzieł sztuki z prezentacją przedmiotów artystycznych bądź 
użytkowych posiadających wartość historyczną. Nastawiona jest na 
prezentację eksponatów i stanowi formę przejściową na drodze do 
utworzenia muzeum.

Muzeum to instytucja powołana nie tylko do eksponowania, 
ale także do gromadzenia obiektów o wartości historycznej. Duże 
muzea udostępniają zwiedzającym tylko część zbiorów, reszta 
jest zmagazynowana. Mniejsze muzea nastawione są m.in. na 
kolekcjonowanie przedmiotów związanych z historią, kulturą i tradycją 
regionu. Działalność muzeum nie ma charakteru biznesowego. Ma ono 
pełnić funkcję ochronną dla zebranych w nim eksponatów, edukacyjną 
(poznawczą), kulturalną i – w przypadku muzeum miejskiego – 
promocyjną dla miasta i regionu.  

Od stycznia 2016 r. rozwija swą działalność Laboratorium Nauki 
i Twórczej Ekspresji. To połączenie naukowości z wrażeniowością 
i emocjonalnością, a w nim m.in. ścieżki edukacyjne, szlaki przygody, 
konstruowanie wirtualnych opowieści o mieście i jego mieszkańcach, 
wykłady historyczne i artystyczne wypowiedzi z cyklu „Tajemnice 
przeszłości”, „Cuda świata. Gwiazdozbiór sztuki” i trzecia, rozpoczęta  
24 stycznia 2018 r. podróż w świat myśli i uczuć wielkich ludzi.   
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Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji to również 
realizacje programów: Twórczość Leszka Dutki inspiracją do 
pierwszych dzieł sztuki, Nasza krótka  historia – Jak to się 
zaczęło, Moje kochane Zawiercie. Corocznie organizowana 
jest Zawierciańska Noc Muzeum. 

W Galerii swoje teatralne zamysły realizował Teatr 
Integracyjny ZUTW. 

Galerię odwiedzały osoby w różnym wieku i każda znalazła 
tu coś dla siebie. Dla najmłodszych mieszkańców miasta 
oferowane były zajęcia plastyczne i poznawanie sztuki, dla 
nieco starszych – z historii, sztuki, kultury.

Od dnia utworzenia Galerii Muzealnej do 30 czerwca 2018 r. 
Galerię odwiedziło 8.257 osób w tym: 4.693  kobiet/dziewcząt, 
3.564 mężczyzn/chłopców. Wśród odwiedzających, to 
przede wszystkim osoby w wieku 40 - 67 i starsi – łącznie 
4.561 oraz 18 - 40 lat - 1.397 osób. W przedziale 549 - 650 
osób plasują się grupy 3 – 6,  6 – 12, 13 – 18 lat. Galerię stale 
odwiedzali Zawiercianie mieszkający poza granicami kraju.
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Kromołów to najstarsza dzielnica Zawiercia.  
Na tamtejszej nekropolii znajduje się miejsce 
spoczynku Antoniego Bilnickiego, włodarza 
Kromołowa. 

Dla jego upamiętnienia odrestaurowano mogiłę.

odrestaurowano grób 
burmistrza Kromołowa

pamiątkowa tablica
Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy 

poległych podczas I wojny światowej i legionistów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Tablica została umieszczona na cmentarnym 
murze. 

inskrypcja:
Poległym żołnierzom Wielkiej Wojny toczącym boje na 
polach Skarżyc i Morska w listopadzie 1914 roku
Pamięci Polaków Legionistów Józefa Piłsudskiego, 
Żołnierzy I Wojny Światowej, którzy swym krwawym 
trudem wykuli marzenie o wolnej Polsce

W rocznicę walk społeczność lokalna Skarżyc



Obok możliwości spotkania się ze znanymi twórcami, organizowane 
są m.in. zajęcia komputerowe, gry miejskie, rajdy rowerowe, działają Klub 
Filmowy i Gier Planszowych, obchodzony jest m.in. Dzień Psa. 
Organizowano przedsięwzięcia kulturalne, m.in.:
•	 spotkania autorskie z: Marcinem Brykczyńskim, Magdaleną 

Witkiewicz, Elwirą Watałą, Marią Czubaszek, Małgorzatą Gutowską-
Adamczyk, Melanią Kapelusz, Zbigniewem Białasem, Robertem  
J. Schmidtem, Wojciechem Widłakiem, Agnieszką Lingas-Łoniewską, 
Waldemarem Cichoniem, Dorotą Gellner, Michałem Witkowskim, 
Robertem Baranowskim, a także z dietetykiem Iwoną Kozłowską-
Bates i blogerką kulinarną Bernadetą Jarnot-Manecką; Manulą Kalicką, 
Elżbietą Bednarczyk, Tomaszem Szwedem;

•	 Noc w Bibliotece z Harrym Potterem, Noc Bibliotek – Kryminał, Noc 
Bibliotek dla dzieci z Gwiezdnymi Wojnami, Noc Bibliotek z Jamesem 
Bondem, Harry Potter – Noc Książek, Wieczór strachów ze Scooby Doo;

•	 Narodowe czytanie – Lalki B. Prusa, Quo vadis H. Sienkiewicza, Wesela 
S. Wyspiańskiego, Przedwiośnie S. Żeromskiego;

•	 Rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”, gry miejskie;
•	 Gwiezdne Wojny w Bibliotece, Szekspiriadę;
•	 Zajęcia komputerowe dla mieszkańców – dla dzieci oraz dla grupy 

50+ z obsługi Internetu;
•	 Akcje: Mali Mistrzowie Recyklingu, Mistrzowie Kodowania i Godzina 

Kodowania, Dzień Psa, warsztaty „Kreatywne dzieciaki”;
•	 W bibliotece prowadzony jest Klub Gier Planszowych oraz Klub Filmowy „Kultura z Wyższego Piętra”, Klub 10 w Filii nr 10.
•	 Placówka włącza się w organizację, m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Majówki, Dni Zawiercia. Przygotowuje 

atrakcyjny program dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście podczas ferii zimowych i wakacji. Jest organizatorem 
wakacyjnego konkursu fotograficznego dla czytelników pn. „Książka na wakacjach”;

•	 Aby zachęcić czytelników do poznawania historii Polski, Europy i Świata zorganizowany został cykl „Tajemnice XX wieku” – 
wykłady historyczne;

•	 Placówka była organizatorem koncertu Kuby Michalskiego „Ach poezja – śpiewany kanon poezji polskiej”, spotkania literacko-
muzycznego z Martą Fox i Arturem Gotzem, spotkania z fraszkami „Prześmiewnik” Marka Monikowskiego w wykonaniu kabaretu 
Pomyłka;

•	 Ostatnimi formami działalności jest organizowanie spektaklów teatralnych pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach” 
w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa oraz przedstawienia pn. Skojarzenia Listopadowe w wykonaniu 
Teatru Poezji II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej oraz seniorów z chóru i Teatru Integracyjnego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Miejska i powiatowa Biblioteka 
publiczna

Zawierciańskie placówki biblioteczne już dawno przestały kojarzyć się 
wyłącznie z wypożyczaniem książek. Dziś, ich oferta jest bardzo bogata 
i atrakcyjna. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców – w różnym wieku – do 
różnorodnego obcowania z literaturą. Formy zachęty jakie wybierają pracownicy 
biblioteki są bardzo ciekawe …

•	 Biblioteka przystąpiła 
do projektu „Wypożyczalnia 
odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących 
– Edycja 2017” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 

„Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt był dofinansowany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

•	 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna współpracuje 

z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, dzięki 
któremu - w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury 
i Sztuki - mogą odbywać się w bibliotece różne warsztaty: 
plastyczne, teatralne, muzyczne oraz z Kultury Ludowej - 
Tradycje Wielkanocne, wycinanki, płaskorzeźba z modeliny.

•	 Placówka zorganizowała konkurs plastyczny z okazji 
70-lecia - „Biblioteka w oczach dziecka”.

•	 W ramach prac remontowych wymieniono grzejniki 
centralnego ogrzewania w Pałacyku Szymańskiego oraz 
naprawiono dachy na budynkach przy ulicy Szymańskiego 
i Powstańców Śląskich. Koszt prac to 30 tysięcy złotych.
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ośrodek Sportu i rekreacji
Aby zachęcić mieszkańców miasta do korzystania z oferty 

sportowej, rekreacyjnej czy turystycznej nie wystarczą atrakcyjne 
zajęcia, organizowane imprezy czy turnieje. Potrzebna jest również 
baza sportowa – co roku modernizowana i wzbogacana. 

•	 OSiR przeprowadził prace modernizacyjne na administrowanych 
obiektach: halach sportowych, basenie miejskim, krytej pływalni, 
siłowniach zewnętrznych, zadbał również o infrastrukturę 
zewnętrzną i dokupił potrzebny sprzęt.

•	 Na obiektach OSiR przy ulicy Moniuszki przebudowano 
ogrodzenie o długości 153 mb od budynku OSiR do kasy biletowej 
przy ulicy Leśnej, zakupiono i zamontowano zegar stadionowy, 
przebudowano instalację wodociągową dostosowując ją do 
celów p.poż w hali sportowej i hotelu OSIR oraz przeprowadzono 
modernizację terenów sportowo – rekreacyjnych.

•	 Na hali przy ulicy Blanowskiej dobudowano pomieszczenie 
magazynowe o konstrukcji stalowej wraz z ociepleniem 
stropodachu i ścian zewnętrznych do składania urządzeń 
i sprzętu sportowego, wymieniono stację UPS oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz zamontowano automatyczne przełączenia 
rezerwy, zakupiono i zamontowano tablicę wyników, a także 
rozkładane trybuny mobilne zamontowane na płycie boiska 
na 440 miejsc siedzących oraz 76 miejsc siedzących na 
dwurzędowych trybunach na górze widowni hali.

•	 Na krytej pływalni dobudowano taras, przeprowadzono 
modernizację systemu uzdatniania wody, zakupiono 
i zamontowano 10 okien PCV z otwieranymi górnymi kwaterami 
z poziomu podłogi.

•	 Na siłowni przy ulicy Blanowskiej zakupiono wyposażenie, 
a na siłowni przy ulicy Wierzbowej wybudowano zadaszoną, 
drewnianą wiatę z zabudowanym stołem i ławkami, 
przebudowano chodnik oraz zmodernizowano nawierzchnię 
parkingu poprzez utwardzenie go kostką brukowa wraz 
z odwodnieniem.

•	 Na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Kromołowie 
wybudowano ogrodzenie, zamontowano piłkochwyty, 
zakupiono i zamontowano zegar stadionowy, zmodernizowano 
ogrodzenie boiska piłkarskiego, zakupiono dwie kabiny dla 
zawodników rezerwowych piłki nożnej oraz doposażono plac 
zabaw - zamontowano trzy urządzenia zabawowe dla dzieci 
małych i miejscowo wymieniono nawierzchnię. 

•	 Przygotowano projekt modernizacji basenu miejskiego oraz 
projekt budowy całorocznej hali do tenisa i squasha przy ulicy 
Dojazd. 

pozostałe prace remontowe:
•	 Wymiana zbiornika ciśnieniowego wytwarzającego ciepłą wodę użytkową;
•	 Remont piaskownicy i brodzika w parku; 
•	 Przebudowa zasilania elektrycznego i nagłośnienia stadionu;
•	 Wykonanie i montaż barierki na murku trybuny stadionu;
•	 Przebudowa kanału odpływowego z brodzika w parku; 
•	 Wyburzenie schodów i montaż barierek z korony stadionu; 
•	 Zakup wykładziny TARAFLEX na mecze siatkarskie; 
•	 Montaż rolet w hali przy ul. Blanowskiej 40 z elektrycznym sterowaniem za pomocą pilota.
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imprezy sportowe organizowane i współorganizowane 
przez ośrodek:
•	 I BMW Półmaraton MTB Zawierciański
•	 I Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
•	 II Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym
•	 III Otwarte Mistrzostwa Szachowe Zawiercia
•	 III Superpuchar Polski NO-GI 
•	 V Grand Prix w Rock and Rollu Tradycyjnym o Puchar 

Prezydenta Miasta Zawiercie
•	 XXVIII Mistrzostwa Polski Oldbojów w halowej piłce nożnej
•	 Bieg po serce Jurajskiego Zbója
•	 Bieg Zdobywców Orlich Gniazd
•	 Bitwa o Jurę Gala K1 Polish Fight Night
•	 Charytatywny Maraton Zumby
•	 Drużynowe Mistrzostwa TAEKWON-DO
•	 Dwumecz Ligii Europejskiej Piłki Siatkowej Kobiet
•	 Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
•	 Gala OCTAGON NO MERCY Jurrasic Fight
•	 Grand Prix Zawiercia w tenisie stołowym
•	 Jura Cross Train III i IV 
•	 Jura Streetball On Tour - Zawiercie Edition 
•	 Jurajska Liga Ju-Jitsu 
•	 Krewki Piłkarz
•	 Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników

•	 Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego
•	 Mistrzostwa Polski Oldbojów w halowej piłce nożnej
•	 Mistrzostwa Polski Policji w  Piłce Siatkowej
•	 Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
•	 Otwarte Mistrzostwa Polski Jodo i Iaido 
•	 Otwarty Marsz Nordic Walking
•	 Półmaraton Zawierciański
•	 Seminarium Polskiej Kardy Iaido
•	 Superpuchar Polski NO-GI
•	 Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej Kobiet
•	 Światowe Dni Młodzieży
•	 Śląska Liga Speedcubingu
•	 Tour de Pologne
•	 Warta Cup
•	 Warsztaty tenisa stołowego z OSiR dla nauczycieli 

wychowania fizycznego
•	 WKN Challenge Zawiercie 2017 
•	 Wodny Dmuchany Tor Przeszkód
•	 Zawierciańska Amatorska Liga Siatkówki
•	 Zawierciańska Liga Futsalu.
Ośrodek przygotowuje również atrakcyjne zajęcia sportowo 
– rekreacyjne oraz turystyczne dla dzieci i młodzieży podczas 
ferii zimowych, wakacji letnich, a także aktywnie włącza się 
w organizację Majówki i Dni Zawiercia oraz Finałów WOŚP.

Dotacje dla klubów 
sportowych

rozwój sportu na terenie miasta zawiercia

 Rok  Kwota

 2015  315.000,00

 2016  520.000,00

 2017  602.000,00

 2018  900.000,00

2015 2016 2017 2018

500 000

1 000 000

Szkolne inwestycje sportowe
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wystawa poświęcona 
zawierciańskiemu sportowi

W budynku Urzędu Miejskiego przygotowano wystawę 
poświęconą stuleciu zawierciańskiego sportu. O nietypowej 
instalacji informowały media m.in. Teleexpress w telewizyjnej 
„jedynce”.

Najatrakcyjniejszym eksponatem wystawy był zabytkowy 
ring bokserski, który pamięta czasy bokserskich sukcesów 
zawiercianina Władysława Jędrzejewskiego – Mistrza Europy 
oraz olimpijczyka. Na wystawie można było obejrzeć stare 
plakaty informujące o rozgrywkach, zdjęcia, kroniki, trofea, 
sztandary m.in. Klubu Sportowego Włókniarz oraz stare 
fotografie przedstawiające budowę Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i Stadionu 1000 – lecia Państwa Polskiego.

Wystawa poświęcona historii sportu zawierciańskiego 
obejmuje lata 1915 – 2015. Zgromadzone eksponaty pochodzą 
m.in. od mieszkańców Zawiercia.

www.Sport.zawiercie.eU
To nowa strona stworzona z myślą o miłośnikach sportu, 

rekreacji i turystyki. Znajdziemy na niej: aktualne informacje, 
wykaz klubów sportowych i stowarzyszeń, adresy i wykaz 
obiektów sportowych oraz Orlików, terminarze sparingów oraz 
zdjęcia. 

zawiercie na targach 
turystycznych

Konsekwentnie od wielu lat miasto promuje się na targach 
turystycznych w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, 
Katowicach. Branża turystyczna odgrywa bardzo ważną rolę 
w rozwoju gospodarczym miasta. Rosnące zainteresowanie 
turystów Jurą Krakowsko-Częstochowską przyciąga nowe 
inwestycje i pobudza przedsiębiorczość mieszkańców 
Zawiercia i okolic. Tradycyjnie Zawiercie promuje swoje walory 
na stoisku województwa śląskiego wspólnie ze Związkiem 
Gmin Jurajskich oraz Śląską Organizacją Turystyczną. Każdego 
roku stoisko jest bardzo wysoko oceniane i dzięki zdobywanym 
wyróżnieniom staje się coraz bardziej atrakcyjne dla 
odwiedzających go turystów.

Nowe miasto partnerskie
Prezydent Witold Grim podpisał deklarację współpracy 

z burmistrzem węgierskiego miasta Zsámbék. Sygnowanie 
deklaracji odbyło się przy okazji obchodów 90-lecia OSP 
Marciszów, na które zaproszeni zostali także przedstawiciele 
miasta Zsámbék wraz z zaprzyjaźnionymi strażakami 
z tego regionu. Kolejnym krokiem było zawarcie umowy 
współpracy, które odbyło się na Węgrzech. Zsámbék jest 
kolejnym miastem partnerskim Zawiercia.
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z ostatniej chwili: 
Projekty przygotowane do realizacji w kolejnch latach:

1. zagospodarowania przestrzeni miejskich w celach społecznych 
poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego 
w zawierciu.

2. Budowy żłobka miejskiego 3. zadaszenia boiska typu „orlik” przy Szkole 
podstawowej nr 4
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4. rewitalizacja placu 
 piłsudskiego

5. Budowa placu w Żerkowicach

6. Nowy Skatepark przy ulicy 
zaparkowej

7. rewitalizacja 
boiska przy Szkole 
podstawowej nr 9



rok 2015 – rokiem jubileuszowym 
zawiercia

W 2015 r. nasze miasto obchodziło jubileusz 100 – 
lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji odbyło się wiele 
oficjalnych uroczystości oraz imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych. Ich organizatorami byli m.in. Miejski Ośrodek 
Kultury „Centrum”, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski, a także placówki 
oświatowe i organizacje pozarządowe. 

Z okazji nadania praw miejskich odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji Miasta oraz Mieszkańców na Jasnej 

Górze w Częstochowie przed Świętym Obrazem, opracowano 
okolicznościowe logo, przygotowano sygnał dźwiękowy, 
wydano różnego rodzaju publikacje, wręczono statuetki dla 
osób zasłużonych dla rozwoju miasta, przygotowano wiele 
imprez, m.in. Obrazy sceniczne napisane ku wskrzeszeniu 
historycznej chwili z roku 1915, Tryptyk na setną rocznicę 
mianowania Rady Miejskiej Miasta Zawiercia, Piknik Rodzinny 
pn. Magiczne lata 20 – ste, 30 – ste, paradę sztandarów, wystawę 
„Stare i Nowe Zawiercie”. 
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7. rewitalizacja miejskiej 
łaźni

7. rewitalizacja zabytkowego 
osiedla taz
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publikacje, które ukazały się w latach 2015 - 2018

zmyślą  
o najmłodszych

zawierciańskie  
puzle
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wybrane imprezy kulturalne i sportowe w latach 2015-2018
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