
Szanowni 
Mieszkańcy Zawiercia,

  Oddaję w Państwa 
ręce publikację pod-
sumowującą rok pra-
cy zawierciańskiego 
samorządu. Okazją 
do jej wydania było 
absolutorium z tytu-
łu wykonania budże-
tu miasta za 2011 
rok, które radni 
udzielili mi podczas 
sesji Rady Miejskiej 
30 maja 2012 roku. 
W minionym roku 
udało się wykonać 
szereg prorozwo-
jowych inwestycji, 

o których szczegółowo przeczytają Państwo na ko-
lejnych stronach Raportu. Wśród nich znalazły się 
inwestycje drogowe, rekreacyjne, takie które po-
prawiły bezpieczeństwo w mieście oraz przyczyniły 
się do polepszenia warunków edukacyjnych w pla-
cówkach, dla których gmina jest organem prowa-
dzącym. Inwestowaliśmy także w kulturę i ochronę 
zdrowia, dotując profilaktyczne działania Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego. 
Rok 2011 to także unijne dotacje i realizacja pro-
jektów uatrakcyjniających ofertę Zawiercia skiero-
waną do zewnętrznych przedsiębiorców. Prowadzo-
ne w minionym roku działania, z perspektywy czasu 
przynoszą zamierzone efekty, a w mieście powsta-
ją nowe miejsca pracy, tak jak w przypadku firmy 
„Vistalex”, która do grudnia br. zamierza zatrudnić 
120 osób. Inwestowaniem w mieście zainteresowa-
ni są także kolejni przedsiębiorcy, z którymi prowa-
dzimy rozmowy i zachęcamy ich, by rozkręcili swój 
biznes w Zawierciu. 
Podjęte w minionym roku działania były wysiłkiem 
wielu osób, które rzetelnie wykonywały swoją pracę 
w Urzędzie Miejskim, jak i jednostkach podległych 
magistratowi. Wiele wykonanych zadań i inwesty-
cji nie sposób byłoby wykonać bez zaangażowa-
nia i społecznikowskiego zacięcia zawierciańskich 
radnych. Także im dziękuję za wspólny rok pracy 
na rzecz miasta.
Zapraszam Państwa do lektury. 

Ryszard Mach 
Prezydent 

Miasta Zawiercia 

W zmodernizowanym 
dworcu kolejowy ma-
gistrat otworzył Cen-
trum Informacji Miej-
skiej. Punkt będzie 
służył turystom oraz 
gościom odwiedzają-
cym miasto. 

Do tej pory Centrum 
Informacji Miejskiej 
mieściło się wyłącznie 
w budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Cen-
trum” przy ulicy Piastow-
skiej 1. Po zakończonej 

Urzędnik na dworcu PKP

z jakiej linii autobusowej 
najlepiej skorzystać i jak 
dotrzeć pod wskazany 
przez gościa adres.  
Sam budynek dworca zy-
skał nie tylko nowe obli-
cze, ale stał się bardziej 
przyjazny dla pasażerów. 
Zbudowano podjazdy dla 
osób mających problemy 
z poruszaniem się. Po-
wstały także specjalne 
ścieżki dla osób niewi-
domych. Gruntowna re-
nowacja dworca – choć 
sprawiła, że budynek stał 

renowacji zabytkowego 
dworca, CIM swoją filię 
będzie miało jeszcze bli-
żej turystów. Instytucja 
działająca w ramach Wy-
działu Rozwoju i Promo-
cji Miasta będzie szcze-
gólnym wsparciem dla 
osób, które do tej pory 
rzadko odwiedzały na-
sze miasto. Tu podróżni 
będą mogli skorzystać 
z informacji turystycz-
nej, pobrać mapki oraz 
inne publikacje promują-
ce miasto, jego atrakcje 
oraz Jurę Krakowsko – 
Częstochowską. Pracow-
nicy Urzędu Miejskiego 
podpowiedzą również, 

się bardziej nowoczesny 
– to nie stracił swojego 
historycznego charakte-
ru. W gmachu obok kas 
biletowych i Centrum In-
formacji Miejskiej będą 
mieściły się także punk-
ty gastronomiczne oraz 
handlowe.  
W ramach przeprowa-
dzonego remontu odno-
wiono elewację, dach, 
drzwi i okna oraz wszyst-
kie instalacje sanitarne 
i elektryczne. Prace re-
nowacyjne rozpoczęły się 
w II kwartale 2011 roku 
i kosztowały państwowy 
budżet ponad 8 milionów 
złotych. 
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Dochody budżetu zo-
s t a ł y  z r ea l i zowane 
w 99,6%, w tym docho-
dy własne w 100,4%. 
Wykonanie dochodów 
krajowych wynios ło 
100,3%, natomiast do-
chodów z budżetu UE 
88,1%. Na uwagę zasłu-
guje pozyskanie środków 
bezzwrotnych w posta-
ci dotacji na realizację 
zadań własnych: z bu-
dżetu państwa, Narodo-
wego Centrum Kultury, 
Funduszu Pracy, PFRON, 
WFOŚiGW, Urzędu Mar-
s za ł kowsk i ego  o ra z 
z budżetu UE w ramach 
programu Sokrates-Co-
menius, z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponadto 
WFOŚiGW umorzył czę-
ściowo pożyczki zacią-
gnięte przez Gminę w 
latach 2006 i 2009. Uzy-
skano umorzenie w kwo-
cie 1.375.006,75 zł.
Wydatki zostały wykona-
ne na poziomie 95,9%, 
w tym wydatki bieżą-
ce w 95,8%, a wydat-
ki majątkowe w 96,7%. 

Coraz więcej 
pieniędzy na inwestycje 

Wydawca: 
Urząd Miejski w Zawierciu, 

ul. Leśna 2, 
42-400 Zawiercie

tel. 32 672 16 61, fax 32 672 15 13 
urzad@zawiercie.eu, 

promocja@zawiercie.eu,  
www.zawiercie.eu  

30 maja 2012 r. Rada Miejska udzieliła prezydentowi miasta 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Wydatki majątkowe re-
alizowane w 2011 r. ob-
jęły bardzo dużą sferę 
zadań gminy, począwszy 
od budowy dróg i ka-
nalizacji, poprzez zada-
nia w zakresie spor-
tu i rekreacji, ochrony 

zdrowia (dofinansowanie 
zakupu aparatury me-
dycznej), ochrony środo-

wiska (montaż instalacji 
solarnej na pływalni), 
gospodarce odpadami, 
a skończywszy na bez-
pieczeństwie mieszkań-
ców.
Ukształtowanie się wy-
konania dochodów i wy-

datków budżetowych na 
powyższym poziomie 
spowodowało, że na ko-
niec okresu sprawozdaw-
czego wynik finansowy 
budżetu jest ujemny i wy-
niósł - 5.603.727,00 zł. 
W iększość  uzyska -
nych dochodów osiągnę-
ła zaplanowany poziom, 
a dwa najważniejsze źró-
dła dochodów własnych, 
stanowiące 45% tychże 
dochodów – podatek od 
nieruchomości od osób 
prawnych oraz udziały 

w podatku dochodowym 
od osób fizycznych – wy-
konane zostały na pozio-
mie wyższym od 100%. 
Wykonanie zarówno do-
chodów jak i wydatków 
budżetu miasta w 2011 r. 
na poziomie wyższym 

niż 95,9%, świadczą 
o prawidłowym i konse-
kwentnym wykonaniu 
założonego na ubiegły 
rok budżetu. Na osią-
gnięcie zaplanowanych 
wskaźn i ków  wp ływa 
sprawowanie   racjonal-
nego, bieżącego monito-
rowania całokształtu za-
dań realizowanych przez 
miasto, czego efektem 
jest pomyślne uzyskiwa-
nie wyznaczonych celów, 
tak pod względem finan-
sowym, jak i rzeczowym.

Teksty i zdjęcia: 
Wydział 
Rozwoju i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu
Druk: 
Częstochowskie Zakłady Graficzne, 
Aleja Najświętszej Marii Panny 52 
tel. 34 34 30 434
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Działania studyjno - kon-
cepcyjne, które zakończą 
się w sierpniu tego roku 
podzielono na cztery 
etapy. Pierwszy dotyczy 
opracowania koncepcji 
zagospodarowania te-
renu, w tym dokonania 
oceny stanu infrastruk-
tury technicznej oraz 
przeprowadzenia analizy 
kosztowej uzbrojenia. 
Drugi obejmuje wyko-
nanie dokumentacji do-
tyczącej opracowania 
kompleksowych badań 
geotechnicznych (w tym 
określenia warstw geolo-
gicznych, nośności grun-

Działania studyjno-koncepcyjne 
w Strefie Aktywności Gospodarczej
Strefa Aktywności Gospodarczej – obszar „A” 
zlokalizowana w obrębie ulic: Wojska Polskie-
go, Myśliwskiej, Rolniczej i Podmiejskiej to 
sztandarowe tereny inwestycyjne miasta. Przy 
wykorzystaniu zewnętrznych środków finan-
sowych miasto prowadzi tam prace, których 
głównym zadaniem jest stworzenie dogodnych 
warunków dla inwestorów.

tu i poziomu lustra wód 
gruntowych).
Trzeci i czwarty etap prac 
to opracowanie doku-
mentacji dotyczącej ana-
lizy kosztowej makroni-
welacji oraz opracowania 
materiałów związanych 
z uzbrojeniem terenu 
pod inwestycje w ramach 
unijnego projektu „Przy-
gotowanie terenów inwe-
stycyjnych w Strefie Ak-
tywności Gospodarczej 
– Obszar „A” w Zawier-
ciu”. Poprzetargowa war-
tość tego zadania wynosi 
niemal 326 tys. zł.

Pod koniec grudnia minionego roku w Urzędzie 
Miejskim w Zawierciu prezydent Ryszard Mach oraz 
skarbnik Arkadiusz Ilski - w obecności wiceprezyden-
ta Wojciecha Mikuły - podpisali umowę z wykonawcą 
zadania „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospo-
darczej w Zawierciu”.
Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm : Lider - 
INPROREM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej oraz 
Uczestnik - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
S.A. HOLDING z Katowic. Konsorcjum, które jest 
wykonawcą dwóch pierwszych etapów inwesty-
cji wyłonione zostało w przetargu, oferując kwotę 
11.282.313,71 zł brutto. 
Prowadzone prace obejmują etap pierwszy od skrzy-
żowania z ul. Mrzygłodzką do krzyżówki z ul. My-

Droga warta ponad 11 milionów złotych 

Nowoczesna obsługa 
inwestorów w Zawierciu 

śliwską wraz z budową ronda na przecięciu tej ulicy 
z drogą wojewódzką nr 791. Drugi etap budowy pro-
wadzony będzie od skrzyżowania z ul. Myśliwską do 
skrzyżowania z ul. Podmiejską. Zadanie jest realizo-
wane w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności in-
westycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi 
w Strefie Aktywności Gospodarczej”. Termin realiza-
cji zadania ustalono na 15 listopada 2013 roku. 
Realizowany projekt przyczyni się  do podniesienia 
jakości komunikacji, jak i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Jednak droga do Strefy Aktywności Gospo-
darczej przede wszystkim zapewni lepszy dojazd do 
terenów przeznaczonych dla przedsiębiorców i zna-
cząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 
oferty inwestycyjnej Zawiercia. 

W lipcu 2011 roku wykonano I etap projektu, któ-
ry polegał na dostarczeniu sprzętu komputerowego 
oraz serwera niezbędnych do działania systemu. Ko-
lejną fazą projektu było stworzenie systemu infor-
matycznego, dzięki któremu na stronie biura dostęp-
ne są mapy z działkami na sprzedaż i z terenami 
przeznaczonymi dla inwestorów oraz ze wszystkimi 
potrzebnymi informacjami o tych terenach. Wystar-
czy kliknąć w mapę Zawiercia i wybrać interesującą 
warstwę przesłaniającą, by uzyskać potrzebne infor-
macje. Na mapie zobaczyć można tereny pod inwe-
stycje, działki i obręby ewidencyjne, użytki grunto-
we i budynki. Na portalu zapoznać można się także 
z informacjami o Strefie Aktywności Gospodarczej 
oraz znaleźć ogłoszenia o przetargach dotyczących 
nieruchomości.
WBOI realizowany był dzięki środkom unijnym po-
zyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. Wartość przedsięwzięcia 
wynosi dokładnie 1.624.162,33 zł. Wkład własny 
miasta to ponad 519 tysięcy złotych.

www.wboi.zawiercie.eu – to adres Wirtualne-
go Biura Obsługi Inwestora, które rozpoczęło 
swoją działalność 16 maja 2012 roku.
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5.535.000,00 złotych – dokładnie tyle kosz-
towały nowe „czerwone”, które w maju tego 
roku wyjechały na trasy obsługiwane przez za-
wierciański Zakład Komunikacji Miejskiej. 

Dzięki unijnej dotacji unowocześnił się tabor ZKM. 
Siedem nowych autobusów marki Solbus zastąpiło 
dotychczasowe, wysłużone już samochody. Dodat-
kowo uruchomiona została nowa linia autobusowa, 
dzięki której gmina Ogrodzieniec została lepiej sko-
munikowana z naszym miastem.
Nowe autobusy oferują zdecydowanie lepszy kom-
fort podróży, są bardziej przyjazne dla środowiska, 
a ich wyposażenie sprawiło, że Zakład Komunikacji 
Miejskiej bardziej otworzył się na osoby niepełno-
sprawne oraz matki podróżujące z małymi dziećmi 
w wózkach. 

Nowe autobusy w Zawierciu Samochody przyjechały do Zawiercia dzięki projek-
towi „Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej 
w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksplo-
atacji autobusów z silnikiem EURO- 5”.Projekt współ-
finansowany jest w 85% przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL 2007-2013.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
W listopadzie zakończyła się modernizacja oświetle-
nia w parku imienia Adama Mickiewicza w Zawierciu.
Główną ideą inwestycji była poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia usta-
wiono 26 nowych latarni. Zamontowano także halo-
genowe lampy, które wieczorami oświetlają rzeźby 
ustawione przy parkowych skwerach. W ramach tego 
zdania wykonano również przyłącze energetyczne do 
oświetlenia ulicy Borowej.  Łączna wartość inwestycji 
to niemal 100 tys. zł.
W 2011 roku wykonano również dobudowę oświetle-
nia ulicznego w ulicy Wschodniej za kwotę 50 tys. zł. 
W 2012 roku zmodernizowany i oświetlony zostanie 
park przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 
Także w tym roku realizowane będą postanowienia li-
stu intencyjnego podpisanego przez prezydenta mia-
sta oraz przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. 
Zgodnie z zapisami tego dokumentu, przeprowadzona 
zostanie kompleksowa modernizacja oświetlenia dro-
gowego na terenie miasta. To zamierzenie w znaczą-
cy sposób ograniczy koszty w zakresie optymalnego 
zużycia i gospodarowania energią elektryczną na cele 
oświetlenia, a tym samym przyczyni się do racjonal-
nego wydawania publicznych środków finansowych. 
Pozwoli także Przedsiębiorstwu Energetycznemu TAU-
RON Dystrybucja S.A. na świadczenie usługi oświetle-
nie ulicznego o podwyższonym standardzie.

W 2011 r. kontynuowane było wdrażanie Miejskiego 
Systemu Informacji. Na kolejnych ulicach Zawiercia 
wymieniono tabliczki z nazwami ulic, strzałkami wska-
zującymi lokalizację ważnych instytucji oraz tablic z ich 
numeracją. MSI nie tylko wskazuje kolejne ulice Za-
wiercia, ale także informuje o poszczególnych dziel-
nicach oraz osiedlach, do których należą dane drogi. 

Miejski System Informacji 

Główną ideą Miejskiego Systemu Informacji jest inte-
gracja wszystkich elementów pomagających wskazać 
konkretną lokalizację w Zawierciu. Do tej pory modelo-
wy system – na którym wzorują się inne samorządy – 
posiada stolica. Na stołecznym MSI wzorował się m. in. 
Gdańsk, Łódź i Wrocław. Zawiercie jest liderem wdra-
żania tego typu oznakowania w kategorii miast średniej 
wielkości. 
- Dzięki systematycznemu wprowadzaniu MSI po-
prawiamy w Zawierciu oznakowanie ulic, pomagamy 
mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym miasto le-
piej się po nim poruszać. MSI poprawia także wizeru-
nek Zawiercia, które wyróżnia się w ten sposób na tle 
innych miast Polski jak i regionu – mówi prezydent mia-
sta. Także w 2012 r. kolejne ulice i instytucje zostaną 
oznakowane w jednolity sposób. 
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W połowie listopada  za-
kończył się komplekso-
wy remont ulicy Leśnej. 
W ramach inwestycji na 
„Żabkach” powstało ko-

Rondo na „Żabkach”

Wykonana przez miasto 
inwestycja kosztowała 
ponad 1 mln 600 tys. zł, 
z czego Starostwo wyasy-
gnowało ze swojego bu-
dżetu ponad 400 tys. zł, 
bowiem ulica Gliniana 
jest drogą powiatową. 
Podczas remontu zain-
stalowano kanalizacyjną 
infrastrukturę. Wykonano 
4355 m kw. nawierzchni 
asfaltowo-betonowej.
Przebudowa ulicy Glinia-
nej wraz z odwodnieniem 
w liczbach: rozebrano 
starą drogę z płyt peł-
nych żelbetonowych - 
4 548 m kw.; wykonano 
podbudowę z kruszywa 
łamanego - 4355 m kw.; 
wykonano powierzchnię 
jezdni z betonu asfaltowe-
go - 4355 m kw.; zbudo-

Przebudowa ulicy Glinianej
W listopadzie 2011 roku oficjalnie oddano do użytku ulicę Glinianą w Zawierciu, gdzie przez 
okres kilku miesięcy prowadzono prace związane z wykonaniem kanalizacji. Po ich zakończeniu 
droga została zmodernizowana na odcinku od ulicy Blanowskiej do ostatniej skanalizowanej 
posesji w kierunku Rudnik.

wano chodnik z kostki be-
tonowej o gr. 8 cm (kostka 
kolorowe) na podsypce 
piaskowej o powierzch-
ni 82 m kw.;  osadzo-
no krawężniki betonowe 

15 x 30 cm na podsyp-
ce cementowo - piasko-
wej - 51 mb; zbudowano 
kanału z rur PVC fi 200 
mm / 5,9 mm - 28 mb; 
zamontowano studzienki 

rewizyjne z kręgów żelbe-
tonowych fi 1200 mm, za-
montowano także 2 stud-
nie chłonne z kręgów 
żelbetonowych o średnicy 
1600 mm. 

środków na to zadanie 
inwestycyjne pozyskano 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Koszt 
całej inwestycji wyniósł 
3.157.000,00 zł. 
Przebudowa ulicy Le-
śnej w Zawierciu wraz 
z budową ronda na 
skrzyżowaniu ulicy Pił-
sudskiego z ulicą Leśną 
objęła między innymi 
wymianę i wzmocnienie 
bitumicznej nawierzch-
ni jezdni, wykonanie 
zatok autobusowych, 
wymianę części chodni-
ków wzdłuż ulicy Leśnej 
po obu stronach jezdni, 
budowę prawoskrętu 
poza rondem, budowę 
parkingu i postoju taxi, 
który przeniesiono na 
drugą stronę ulicy Pił-
sudskiego.

lejne rondo. Ta jedna 
z największych i najbar-
dziej skomplikowanych 
pod względem technicz-
nym inwestycji drogo-

wych w Zawierciu wyko-
nana została przy udziale 
środków finansowych po-
chodzących z budżetów 
miasta i powiatu. Połowę 
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Pod koniec września 2011 r. zakończył się remont 
kapitalny jezdni, chodnika i zatoki postojowej przy 
ulicy Junackiej. Remont wykonało przedsiębiorstwo 
„DUET Usługi Drogowo- Mostowe Grzegorz Loranty”. 
Inwestycja warta jest ponad 250 tys. zł, a środki na 
jej wykonanie pochodziły z miejskiego budżetu. W ra-
mach przeprowadzonych prac, wykonano 726 m kw. 
nawierzchni z kostki brukowej. Z tego samego mate-
riału wykonano ponad 600 m kw. chodnika, a wybru-
kowana zatoka parkingowa, wraz z czterema miej-
scami dla niepełnosprawnych, zajmuje powierzchnię 
550 m kw. Ustawiono nowe ławki, kosze na śmieci. 
Zamontowano latarnie oświetleniowe.
Zakres robót objął m. in.: ułożenie krawężników be-
tonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piasko-
wej na długości 383,00 mb, trawników dywanowych 
siewem o powierzchni 1054,21 m kw. oraz montaż 
13 opraw oświetleniowych. 

Deptak na ulicy Junackiej

Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Miejskiej 
i Solidnej została zakończona 13 września 2011 r.  Zre-
alizowane przedsięwzięcie warte jest 446.625,18 zł. 
W ramach przeprowadzonych prac położono ponad 
870 m kw. asfaltu, pociągnięto  ponad 100 m kra-
wężników, wykonano mierzącą 1125 m kw. jezd-
nię z kostki brukowej, zamontowano 24 studzienki 
kanalizacyjne. Wykonano chodnik mierzący niemal 
350 m. kw. Zakres robót obejmował m. in.: roze-
branie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych 44,85 m kw., budowę rurociągu z PCV 
o długości 101,90 mb. W pierwszej połowie roku od-
dano również do użytku dwie wyremontowane ulice 
na Borowym Polu: Rumiankową i Jodłową. 

Solidnie wykonane

Pod koniec września 2011 r. oficjalnie zakończyła 
się przebudowa ulicy Wygon w Blanowicach. Prze-
budowa ulicy nie należała do najłatwiejszych inwe-
stycji. Wszystko przez – jak to określił wykonawca 
inwestycji -  „niemal alpejskie ukształtowanie te-
renu”. Prowadząca na wzniesienie droga wyłożona 
została brukową kostką. W sumie zużyto jej prawie 
1100 m kw., a inwestycja pochłonęła z miejskiego 
budżetu ponad 135 tys. zł. Przebudowa ulicy Wygon 
w liczbach: rozebrano 8 m kw. nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych, wybudowano 14 mb 
przykanalików z rur typu PVC , zamontowano 2 stu-
dzienki ściekowe betonowe z osadnikiem, wykona-
no 822 m kw. podbudowy z tłucznia kamiennego, 
911 m kw.  nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, ułożono 
720 mb krawężnika oraz wykonano pozostałe roboty 
zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym. 

Ulica Wygon już przebudowana

Realizację przebudowy ulicy Kilińskiego, dzięki 
sprzyjającym warunkom atmosferycznym, rozpoczę-
to pod koniec ubiegłego roku. Inwestycja zakończyła 
się w maju 2012 r.  W ramach prac rozebrano starą 
nawierzchnię z betonowych płyt, położono asfaltową 
nawierzchnię, chodniki wykonano z kostki brukowej. 
Ustawiono nowe latarnie, a zmotoryzowani miesz-
kańcy pobliskich bloków zyskali dodatkowe miejsca 
parkingowe.
Remont kapitalny jezdni, chodników i zatok posto-
jowych w ulicy Kilińskiego wraz z remontem oświe-
tlenia ulicznego oraz przełożeniem kabli energetycz-
nych kosztował ponad 473 tys. zł, a środki na to 
zadanie pochodziły z miejskiego budżetu. 

Przebudowa ulicy Kilińskiego 
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23 września 2011 r. zakończyła się przebudowa ulic 
Bocianiej i Łabędziej. Zrealizowana inwestycja warta 
jest ponad 265 tys. zł.
W ramach przeprowadzonych prac wybrukowano 
kostką betonową 205 mb jezdni przy ulicy Łabędziej, 
a droga przy Bocianiej uzyskała nową nawierzchnię 
asfaltową. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo 
„POL-BRUK”.

Przebudowa ulic 
Bocianiej i Łabędziej 

Na początku października 2011 r. zakończył się re-
mont chodnika na ulicy Bonerów w Kromołowie - 
Etap I (odcinek od ul. Żelaznej do budynku nr 21). 
W ramach inwestycji rozebrano 215 m kw. starej na-
wierzchni oraz ponad 293 m kw. chodników z płyt 
betonowych. W ramach przeprowadzonych prac 
wybrukowano 187 m kw. chodnika. Ze 158 m kw. 
kostki betonowej wykonano także wjazdy na posesje 
znajdujące się przy tej ulicy.
Inwestycja sfinansowana została w całości z budże-
towych środków, a jej koszt wyniósł ponad 57 tys. zł.

Chodnik 
przy ulicy Bonerów

28 listopada 2011 r. zakończył się kapitalny remont 
chodnika przy ulicy Żabiej. Koszt inwestycji wyniósł 
niemal 300 tys. zł, a środki na jej wykonanie w ca-
łości pochodziły z miejskiego budżetu. Wykonany na 
nowo chodnik jest szczególnie często użytkowany 
przez mieszkańców Zawiercia – także powiatu - ze 
względu na bliskość miejskiego targowiska, na któ-
rym w czwartki oraz niedziele odbywa się handel. 
W ramach wykonanych prac rozebrano stary chodnik 
z betonowych płyt i położono 1748 m kw. kostki bru-
kowej szarej oraz ponad 700 m kw. kostki brukowej 
kolorowej. Dodatkowo ułożono 1444 mb nawierzchni 
betonowo – asfaltowej. 
Wykonawcą kapitalnego remontu była wyłoniona 
w przetargu Firma Handlowo-Usługowa „JAMAD” 
z Zawiercia.

Remont kapitalny 
chodnika 

przy ulicy Żabiej 

Ponad 50 tys. zł pochłonął z miejskiego budżetu re-
mont chodnika przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 
oraz remont chodnika przy ulicy Aptecznej. Koszt 
remontu pierwszego wyniósł ok. 25 tys. zł. W ra-
mach wykonanych prac położono 162 m kw. bruko-
wej kostki. 
Nieco więcej, bo 207 m kw. bruku zużyto na budowę 
chodnika między ulicą Porębską i Apteczną. Koszt tej 
inwestycji wyniósł ok. 28 tys. zł, a środki na jej wy-
konanie w całości pochodziły z miejskiego budżetu.

Remont chodnika 
przy Aptecznej 
i Skłodowskiej
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W 2011 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu „Rozbudowa i doposaże-
nie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza 
mobilnego”. Unijny projekt wart był ponad 1 mln 600 tys. zł, z czego ponad 270 tys. zł pochodziło 
z budżetu miasta.

Mamy kompostownię i mobilny przesiewacz 

Celem Projektu było 
s tworzen ie  sys temu 
kompleksowej gospodar-
ki odpadami na terenie 
Zawiercia oraz ościen-
nych miejscowości ko-
rzystających z zawier-
ciańskiego składowiska. 
W wyniku realizacji pro-
jektu stworzono  sys-
tem zagospodarowania 

odpadów komunalnych, 
dzięki któremu moż-
na skutecznie chronić 
mieszkańców Zawiercia 
i gmin ościennych przed 
odpadami i ich negatyw-
nym oddziaływaniem na 
środowisko. W ramach 
przedsięwzięcia przy uli-
cy Podmiejskiej pracuje 
mobilny przesiewacz (tak 

zwane sito sortownicze), 
wybudowano także pry-
zmową kompostownię. 
Powstanie tej infrastruk-
tury pozwoli zmniejszyć 
ilość odpadów składo-
wanych na wysypisku 
i zapewni lepszą ochronę 
środowiska.
W ramach unijnego pro-
jektu zorganizowano 

także (w grudniu 2011 
roku) konferencję, na 
której omówiono główne 
zadania gmin wynikają-
ce z nowelizacji ustawy 
o czystości i porządku 
w gminach oraz scharak-
teryzowano najważniejsze 
regulacje oraz nowe zada-
nia samorządów wynika-
jące z tej nowelizacji. 

W ramach programu 
ograniczania niskiej emi-
sji dokonano zabudowy 
21 kotłów węglowych 
oraz 9 kotłów gazowych. 

Program Ograniczania Niskiej Emisji 
Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta został zaktualizowany 
w 2011 r. i przyjęty przez Radę Miejską w kwietniu ubiegłego roku. 
Zadanie realizowane było dzięki podpisaniu umowy pożyczki z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Pożyczka wyniosła 857 087,87 zł i dotyczyła ponad setki pro-
ekologicznych inwestycji.

Sporym zainteresowa-
niem wśród mieszkań-
ców cieszyły się monto-
wane na dachach układy 
solarne, które do pod-

grzewania wody wyko-
rzystują promienie sło-
neczne. W ramach tego 
zadania wykonano 74 in-
stalacji.  

I nnym dz i a ł an i em, 
wspierającym ograni-
czenie niskiej emisji było 
dofinansowywanie po-
dobnych przedsięwzięć 
na podstawie uchwały 
w sprawie zasad  i trybu 
udzielania dotacji oso-
bom fizycznym, które wy-
konały zadania moderni-
zacyjne lub inwestycyjne 
służące ochronie środo-
wiska. W oparciu o takie 
rozwiązanie w 2011roku 
z budżetu gminy udzielo-
no dotacji na łączną kwo-
tę 131 856,10 złotych.
Dotacje przyznawane 
były na zakupu kotłów 
gazowych c.o., kotłów 
olejowych c.o., kotłów 
gazowo-olejowych c.o., 
kotłów elektrycznych 
c.o., kotłów centralnego 
ogrzewania nowej gene-
racji opalanych paliwem 
stałym i posiadających 
certyfikat ekologiczny, 
urządzeń grzewczych 
wykorzystujących alter-
natywne źródła ciepła. 
Dotację mogły uzyskać 
również osoby, które 
podłączyły swoje nieru-
chomości do miejskiej 
sieci cieplnej. 
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W ramach realizowane-
go przez miasto zadania: 
„Uzupełnienie odcinków 
kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Zawier-
ciu”, w 2011 r. przepro-
wadzono prace przy ulicy 
Pionierów - ich wartość 
wyniosła  7.380,00 zł, 
przy ulicach Wiercz-

Przyłączajcie się! 
ki i Przyjaźni -  wartość 
99.707,60 zł, ulicy Wio-
sennej i Źródlanej – war-
tość 34.537,01 zł, oraz 
osiedlu Miodowa (teren 
równoległy do ulicy Po-
lnej i Osiedlowej odcinek 
od S.10 do S.23) – o war-
tości 212.497,35 zł.
W 2011 r. odnotowano 

W ramach dotowanego ze środków unijnych 
projektu „Sieć tras rowerowych dla central-
nej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
w Gminie Zawiercie” wybudowano i wytyczono 
ponad 40 kilometrów ścieżek na terenie mia-
sta. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia 
wyniosła 1.282.298,70 zł.

Zrealizowany projekt jest integralną częścią budo-
wy systemu ścieżek rowerowych w centralnej części 
Jury, w którego realizację zaangażowane są także 
gminy: Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba 
i Włodowice. Budowa zawierciańskich ścieżek spra-
wiła, że staliśmy się także „Bramą na Jurę” dla miło-
śników zwiedzania tej części kraju na dwóch kołach, 
bowiem integralna sieć tych tras wiedzie między wa-
rowniami i malowniczymi ostańcami. 
Unijne przedsięwzięcie to nie tylko rowerowe trasy, 
ale także zadaszone punkty postojowe, tablice z dro-
gowskazami i ważnymi informacjami oraz stojaki na 

Nowe ścieżki rowerowe 

Dzielnica
Liczba przyłączy 

ogółem
Przyłącza 

wykonane do 
1.12.2010r.

Przyłącza wykonane 
do poł. czerwca 

2012r.

Pozostało 
do 

wykonania
Borowe Pole 102 84 92 10
Kromołów 509 198 466 43

Stawki – Ręby 226 88 183 43
Warty 144 67 110 34

Dąbrowica 64 15 57 7
Łośnice 95 21 41 54
Zuzanka 394 175 325 69

Marciszów 319 83 235 84
Nowe Zawiercie 552 226 350 202

Mostowa 184 61 145 39
Prusa 19 19 19 0
Bzów 281 57 111 170

Blanowice 249 61 145 104
RAZEM 3138 1155 2279 859

wyraźną poprawę odno-
śnie liczby wykonanych 
przyłączy. Na koniec 
ubiegłego roku wykona-
nych zostało 2115 insta-
lacji, czyli o prawie tysiąc 
więcej w stosunku do lat 
poprzednich. Do połowy 
czerwca 2012 r. liczba 
ta wzrosła do 2279, a do 

wykonania wciąż pozo-
stało 859 przyłączy ka-
nalizacyjnych. 
Mieszkańcom, którzy 
wciąż nie są podłączeni 
przypominamy, że zgod-
nie z obowiązującym 
prawem, każdy kto ma 
techniczną możliwość 
wykonania przyłącza, 
powinien zrezygnować 
z szamba i odprowadzać 
ścieki do oczyszczalni. 

Porównanie liczby przyłączy wykonanych w ramach projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia”

rowery. Projekt „Sieć tras rowerowych dla centralnej 
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie 
Zawiercie” realizowany był w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. 
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Zgromadzone w budżecie środki pozwoliły pokryć 
dach w Gimnazjum nr 1. Wyremontować kilka sal 
gimnastycznych oraz odmalować szkolne klasy 
w niektórych podstawówkach. W SP nr 9 przepro-
wadzono remont sanitariatów na parterze budynku, 
w Gimnazjum nr 3 pomalowano korytarze oraz wy-
mieniono stolarkę drzwiową. Część stolarki okiennej 
wymieniono w SP nr 7, w SP nr 8 odmalowano blok 
żywieniowy, a w przedszkolnej „siódemce” wyremon-
towano schody wejściowe i kuchnię. W pozostałych 
placówkach (Przedszkola nr: 4,5,8) przeprowadzo-
no niezbędne naprawy poprawiające bezpieczeństwo 
uczniów. 
Lista wybranych renowacji: 
•Gimnazjum nr  1 - wykonanie  pokrycia  dachu  bu-
  dynku  głównego – ponad 51 tys. zł. 
•Gimnazjum  nr 3  - malowanie  korytarzy oraz  wy-
  miana stolarki  drzwiowej – ponad 28 tys. zł.
•SP nr 4 - remont  sali gimnastycznej – ponad 28 tys. zł. 
•SP nr 6 - remont  sali  gimnastycznej – ponad 30 tys. zł.  
•SP nr 9 - remont  sanitariatów  na  parterze budyn-   
  ku,  malowanie  pomieszczeń  szatni - 45 tys. zł.
•SP nr 11 - malowanie  sali  gimnastycznej, wykona-
  nie  instalacji  hydrantowej – ponad 16 tys. zł.
•Przedszkole  nr  1 - remont  pomieszczeń  magazyno-
  wych oraz  częściowy remont dachu – ponad 10 tys. zł.
•Przedszkole  nr  6  -  remont  pokrycia  dachu, remont  
  schodów  prowadzących  do  kuchni – ponad 35 tys. zł.
•Przedszkole  nr  15 - malowanie  bloku  żywienia, wy-
  miana  lamp  oświetleniowych na I piętrze, remont po-   
  mieszczeń  w  suterynach  budynku – ponad 11 tys. zł.

Lepsze warunki do nauki 

Niezliczona ilość znaków drogowych pionowych 
i poziomych, sygnalizacja świetlna, skrzyżowania, 
zatoki, tory kolejowe, chodniki i oczywiście rondo. 
To wszystko znalazło się w miasteczku ruchu dro-
gowego. Inwestycję oddano do użytku pod koniec 
listopada 2011 r. Główną ideą budowy tego typu 
obiektów jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz 
podnoszenie ich wiedzy o przepisach ruchu drogo-
wego. Miasteczko ułatwi naukę młodzieży starającej 
się o uzyskanie kraty rowerowej i motorowerowej. 
Obiekt wart niemal 500 tys. zł zlokalizowany jest na 
działce sąsiadującej z Zespołem Szkół im. H. Kołłąta-
ja, a gospodarzem tego terenu jest SP nr 8. Pierwszy 
test miasteczko zdało już w dniu otwarcia inwestycji, 
a przeprowadzili  go uczniowie zawierciańskich szkół, 
którzy ubrani w jasnozielone kamizelki odblaskowe 
przejechali zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
uliczki i skrzyżowania znajdujące się w obrębie edu-
kacyjnego obiektu. 

Miasteczko Ruchu Drogowego

Dzięki dobrej współpracy Urzędu Miejskiego oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” powstał przy 
ul. Pomorskiej nowy plac zabaw. Zagospodarowany 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta teren 
należy do SM, a urządzenia zabawowe za kwotę po-
nad 19 tys. zł zakupił magistrat. Na placu zabaw za-
montowano huśtawki, zjeżdżalnię, karuzelę, drabinki 
oraz bujanki.

Plac zabaw dla dzieciaków 

W październiku otwarto nowe boisko sportowe przy 
ul. Moniuszki. Realizacja projektu „Rozwój lokalnej 
infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez 
budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni” 
pochłonęła 1.601.260,00 zł, z czego 614.403,46 zł 
dofinansowała UE. Powstało nowoczesne boisko 
o sztucznej nawierzchni o wymiarach 56 x 100 m 
(pole do gry mierzy 53 x 94 m). Sportowy obiekt 
oświetla sześć halogenowych reflektorów. Sztuczna 
trawa pozwala na przeprowadzenie treningów oraz 
rozgrywanie spotkań podczas zimowych miesięcy. 
Korzystanie z boiska jest bezpłatne, można na nim tre-
nować i rozgrywać mecze w godzinach od 8.00 do 21.30. 

Trawa sztuczna, ale boisko prawdziwe 

W 2011 r. wykonano szereg renowacji w za-
wierciańskich placówkach oświatowo-wycho-
wawczych. 
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Ponad 400 tys. zł przekazano z miejskiego bu-
dżetu na zakup nowego wozu bojowego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie. 
Niemal tyle samo pieniędzy strażacy pozyskali 
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej. Samochód zapewni gotowość bojową jed-
nostce, która włączona jest do krajowego sys-
temu ratowniczo – gaśniczego. 

Wóz strażacki 
dla OSP Marciszów

Samochód przekazano 19 listopada na placu ape-
lowym strażnicy OSP w Marciszowie. Auto posiada 
profesjonalne wyposażenie przeciwpożarowe, drabi-
nę oraz sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Czer-
wona Scania P400 „uzbrojona” jest w działko wodno-
-pianowe o wyrzucie 2400 dm3 środka gaśniczego 
na minutę, a w zbiorniku mieści się aż 5 tys. l wody. 
Całość kosztowała prawie 800 tys. zł.Kluczyki do na-
pędzanego na cztery koła samochodu przekazał pre-
zydent Zawiercia. 

Czek opiewający na kwo-
tę 3 tys. zł oraz sprzęt 
komputerowy o zbliżo-
nej wartości przekazał 
prezydent Ryszard Mach 
stróżom prawa podczas 
tegorocznych obchodów 
Święta Policji. 
Przed komendą odsłonię-
to tablicę upamiętniającą 
policjantów zamordo-
wanych wiosną 1940 r. 
przez NKWD.
Uroczystości zakończyła 
okolicznościowa akade-
mia w MOK-u „Centrum”, 
gdzie z rąk ówczesnego 
Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Dariusza 

Komputer dla zawierciańskich
 stróżów prawa 

Biela oraz ówczesnego 
szefa policji, insp. Ada-
ma Pałuchy munduro-
wi odebrali odznaczenia 
i nominacje na kolejne 
stopnie policyjne, a pre-
zydent Zawiercia prze-
kazał w imieniu miesz-
kańców miasta sprzęt 
komputerowy o wartości 
niemal 3.500 zł. 
Muzyczną oprawę zapew-
niła Orkiestra Śląskiego 
Garnizonu. Na jej statu-
towe cele czek na kwotę 
3.000 zł w imieniu funda-
cji „Bezpieczne Miasto Za-
wiercie” przekazał prezy-
dent Ryszard Mach.

W październiku zakończyły się prace na krytej pły-
walni przy ul. Pomorskiej. Inwestycja wzbogaciła 
ofertę rekreacyjną OSiR. Powstała sauna fińska, łaź-
nia parowa oraz nowe natryski. Koszt wykonanego 
zadania wyniósł ponad 180 tys. zł. Dzięki inwesty-
cji pływalnia stała się miejscem idealnym na wypo-
czynek, relaks, a także świetną zabawę. Inwestycja 
poszerzyła dotychczasową ofertę opartą na pięcio-
torowym basenie o długości 25 metrów i głębokości 
od 1,30 do 1,80 m oraz wypłyconym torze do nauki 
pływania dla najmłodszych.
Z nowych atrakcji miejskiej pływalni korzystać bę-
dzie można w ramach biletu wstępu na basen (bi-
let normalny 8 zł, ulgowa wejściówka jest połowę 
tańsza). Sportowy obiekt czynny jest dla wszystkich 
w godzinach od 16 do 22, w soboty i niedziele od 
10 do 20. W tych samych godzinach korzystać moż-
na z sauny i siłowni. 

Sauna na miejskiej 
pływalni 

- OSP w Marciszowie jest jedną z najprężniej działa-
jących jednostek na terenie Ziemi Zawierciańskiej. 
Jak wynika ze statystyk, tutejsi strażacy najczęściej 
biorą udział w akcjach ratujących życie, zdrowie 
i mienie mieszkańców miasta. Jestem więc przeko-
nany, że wóz trafił do właściwego garażu – mówił 
podczas uroczystości prezydent. 
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RAPORT  

W ramach realizacji unijnego projektu „Zintegrowa-
ny System Informacji Kulturalnej” pojawiły się w Za-
wierciu nowoczesne punkty informujące o najważ-
niejszych wydarzeniach kulturalnych odbywających 
się w mieście.  Do najbardziej widocznych elemen-
tów tego systemu należą dwa telebimy LED. Pierw-
szy zamontowany jest na budynku MOK „Centrum” 
(od strony ul. Leśnej), drugi ekran zawieszono  na 
Pałacyku nad Wartą w Kromołowie. Na telebimach 
wyświetlane są informacje o kulturalnych wydarze-
niach w mieście. Wartość obu telebimów to 160 tys. 
zł. Podobną rolę w systemie pełnią 4 telewizory wy-
świetlające prezentacje z ofertą kulturalną miasta. 
W drugiej połowie 2012 r., w ramach projektu, na 
stronie internetowej zostanie uruchomiona aplika-
cja „Wirtualny spacer po mieście”. Wartość unijnego 
projektu wynosi ponad 460 tys. zł z czego 85% jego 
wartości pozyskano z środków europejskich. 

System Informacji Kulturalnej

„Trzej Muszkieterowie” - ekranizacja powieści z ga-
tunku płaszcza i szpady Aleksandra Dumasa – to 
pierwszy film, który w MOK „Centrum” został 3 li-
stopada wyświetlony w nowoczesnej technologii 3D.
 Trójwymiarowe seanse umożliwia nowoczesny pro-
jektor cyfrowy, który zakupiony został ze środków 
pochodzących z miejskiego budżetu oraz 50% data-
cji z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego 
wartość wynosi ponad 400 tys. zł. W sali widowisko-
wej MOK zostało częściowo zmodernizowane nagło-
śnienie, co umożliwia osiągnięcie efektów dźwięku 
przestrzennego w wysokiej jakości cyfrowej.
W Polsce jest prawie 400 sal kinowych wyposażo-
nych w nowoczesne projektory cyfrowe. Na razie 
jednak posiadają je przede wszystkim multipleksy, 
a brakuje ich w małych kinach studyjnych. W związ-
ku z dużym zapotrzebowaniem na nowoczesne wy-
posażenie kin studyjnych w Polsce PISF uruchomił 
w maju 2011 r. program cyfryzacji w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Rozwój kin”, z którego skorzysta-
ło także Zawiercie. 

Historyczny seans w 3D

Do końca wakacji pojawią się w Zawierciu miejsca 
darmowego dostępu do Internetu. Projekt „Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrow-
skim – Gminie Zawiercie” przewiduje budowę kio-
sków internetowych (PIAP) oraz miejsc, w których 
dzięki WI-FI każdy będzie mógł bezpłatnie połą-
czyć się z siecią. Wartość unijnego projektu wyno-
si  2.706.000,00 zł. Dofinansowanie na to przedsię-
wzięcie miastu przyznano w lutym 2011 r.
Lista miejsc, w których będzie można skorzystać 
z kiosku internetowego (PIAP) oraz WI-FI 

Dostęp do darmowego 
Internetu w mieście 

1. Urząd Miejski Leśna 2 
(os. Centrum)

Serwerownia, Punkt 
zarządzania, PIAP, 

HotSpot

2. Centrum Informacji Miejskiej Piastowska 1 
(os. Centrum) PIAP, HotSpot

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Moniuszki 10 
(os. Szymańskiego) PIAP, HotSpot

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– hala

Blanowska 40 
(os. Piłsudskiego) PIAP, HotSpot

5. Zakład Komunikacji Miejskiej ul. Polska 21 
(os. Argentyna) HotSpot

6. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Krzywa 3 
(os. Stawki) HotSpot

7. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Piłsudskiego 47 
(os. Piłsudskiego) HotSpot

8. Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

Szymańskiego 2 
(os. Szymańskiego) HotSpot

9.
Miejski Zespół Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej 
Szkół

Parkowa 2 
(os. Piłsudskiego) HotSpot

Sieć na obrzeżach Zawiercia – 9 lokalizacji

10. Pałacyk nad Wartą Ul. Filaretów 1 PIAP, HotSpot

11. Ochotnicza Straż Pożarna 
Bzów Ul. Poległych 27 PIAP, HotSpot

12. Ochotnicza Straż Pożarna 
Karlin Ul. Karlińska 48 PIAP, HotSpot

13. Ochotnicza Straż Pożarna 
Łośnice Ul. Kolorowa 41 PIAP, HotSpot

14. Ochotnicza Straż Pożarna 
Żerkowice Ul. Fredry 1 PIAP, HotSpot

15. Ochotnicza Straż Pożarna 
Blanowice Ul. Olendry 6 PIAP, HotSpot

16. Ochotnicza Straż Pożarna 
Marciszów

Ul. Mrzygłodzka 
135 PIAP, HotSpot

17. Ochotnicza Straż Pożarna 
Skarżyce Ul. Skarżyska 4 PIAP, HotSpot

18. Ochotnicza Straż Pożarna 
Pomrożyce Ul. Pomrożycka 72 PIAP, HotSpot

Śródmieście zmienia swoje oblicze 
Otwarcie Centrum Informacji Miejskiej w budyn-
ku dworca PKP to początek zmian, jakie miasto 
zaplanowało dla śródmieścia. Opracowana rok 

temu koncepcja zagospodarowania terenów wokół 
dworca zakłada: kompleksową renowację budyn-

ku i peronów, przebudowę Placu Jana Pawła II 
-  gdzie już trwają prace związane z budową no-
woczesnej fontanny w kształcie amonitu, budowę 
parkingu wielopoziomowego, nowych przystanków 

autobusowych, centrum handlowo-usługowego 
z hotelem i zapleczem turystycznym. 

Z ostatniej chwili...

Miasto wybuduje bloki komunalne 
Prezydent miasta podpisał umowę na budowę 

trzech bloków komunalnych. Inwestycja warta po-
nad 5 mln zł zakończy się pod koniec 2013 r. Przy 

ul. Dożynkowej miasto wybuduje bloki, w któ-
rych zamieszka 45 rodzin. W każdym z trzech 

bliźniaczych budynków bedzie 15 lokali o różnej 
powierzchni. Do budynków doprowadzone zosta-
ną media, powstaną wewnętrzne drogi i parkin-
gi. Dla nieco młodszych lokatorów przewidziano 
place zabaw. W planach inwestycyjnych miasta 
znajduje się także budowa mieszkań socjalnych. 

Będą to budynki przypominające bryłą i kształtem 
letniskowe bungalowy, ale całoroczne i wykonane 

w technologii tradycyjnej - murowane.
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