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WPROWADZENIE 

„Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej” została 

opracowana przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w ramach realizacji projektu pn. 

„Strategia rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023”.  

W całym procesie prac tworzenia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023” 

wyróżnić można trzy zasadnicze elementy:  

1. Warsztaty strategiczne z liderami lokalnymi i przedstawicielami organizacji funkcjonujących 

na terenie gminy; 

2. Opracowania eksperckie takie jak:  

 „Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki” (diagnoza społeczno-gospodarcza obecnej sytuacji);  

 „Analiza zasobów turystycznych gminy Żarki”; 

3. Warsztat z młodzieżą gimnazjalną.  

Celem zaprezentowanej poniżej diagnozy jest przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy miejsko-wiejskiej Żarki. Raport składa się z trzech części, w których przeanalizowano 

kolejno sferę przestrzenną, gospodarczą i społeczną.  Pierwsza część zawiera podstawowe 

informacje na temat położenia gminy Żarki w przestrzeni geograficznej, zasobów i stanu 

środowiska przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i mieszkalnictwa. 

Druga część dotyczy lokalnej gospodarki i rynku pracy, jak również finansów samorządowych. 

Natomiast trzecia część koncentruje się na zagadnieniach społecznych takich jak: struktura 

demograficzna, oświata i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, bezpieczeństwo publiczne oraz społeczna aktywność mieszkańców gminy. W każdej 

części znajdują się również wnioski płynące z analizy i rekomendacje pod kątem strategii rozwoju, 

która powstanie w oparciu o niniejszą diagnozę. Wskazane zostaną słabe i mocne strony gminy, 

jak również szanse i bariery rozwojowe. W dokumencie tym nie została poruszona kwestia 

turystyki oraz zasobów turystycznych gminy, bowiem zostały one omówione w dokumencie pn. 

„Analiza zasobów turystycznych gminy Żarki” – opracowanym przez Centrum Doradztwa 

Strategicznego s.c. i komplementarnym do poniższej diagnozy społeczno-gospodarczej. 

Prezentowane w raporcie wskaźniki zwykle zawierają odniesienie do szerszej skali geograficznej 

takiej jak powiat, województwo i kraj. Ponadto gmina Żarki została porównana z trzema innymi 

gminami miejsko-wiejskimi, a mianowicie sąsiednią gminą Koziegłowy oraz gminą Ogrodzieniec 

w powiecie zawierciańskim i gminą Woźniki w powiecie lublinieckim. Koziegłowy to gmina 

większa i bardziej zaludniona, jednakże wybrana została po to, aby porównać Żarki do gminy 

z najbliższego otoczenia. Kryterium wyboru pozostałych gmin była zbliżona liczba ludności 

i powierzchnia.   

Analizy przedstawione w raporcie mają charakter statyczny i dynamiczny. Do zaprezentowania 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wykorzystano możliwie najbardziej aktualne dane czyli 

z 2015 i 2014 roku. W kilku przypadkach posłużono się nieco mniej aktualnymi danymi, jednakże 

odnoszą się one do zjawisk, które nie zmieniają się dynamicznie np. stan środowiska 

przyrodniczego. Analizy w ujęciu dynamicznym pozwalają natomiast dostrzec trendy rozwojowe 

w gminie. Przeważnie są to ciągi czasowe obejmujące dziesięć lat (2004-2014). 

Do przygotowania niniejszej diagnozy wykorzystano głównie dane statystyczne pochodzące 

z Banku Danych Lokalnych GUS oraz instytucji takich jak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
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w Jaworznie czy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie. Pomocne okazały się dokumenty 

strategiczne i planistyczne urzędu gminy Żarki, a także strony internetowe m.in. Urzędu Miasta i  

Gminy Żarki. Szczegółowy wykaz źródeł, z jakich korzystano znajduje się poniżej. 

1. Dokumenty strategiczne, sprawozdania 

 Plan Odnowy Miejscowości Ostrów 

 Plan Odnowy Miejscowości Jaworznik 

 Plan Odnowy Miejscowości Wysoka Lelowska 

 Plan Odnowy Miejscowości Jaroszów 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki 

 Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach za 2015 r. 

 Sprawozdanie roczne Straży Miejskiej w Żarkach za rok 2013 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

2. Strony internetowe 

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Żarki, www.umigzarki.pl 

 Centralna Baza Danych Geologicznych, geoportal.pgi.gov.pl 

 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl 

 internetowy portal podróżnych PKP,  

 portal internetowy Państwowej Komisji Wyborczej, kbw.gov.pl 

 portal internetowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl 

 portal internetowy okręgowej komisji egzaminacyjnej, www.oke.jaworzno.pl 

 serwis internetowy Google Maps, maps.google.pl 

 internetowy portal Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, www.lesniow.pl 

 System informacji przestrzennej powiatu myszkowskiego,sip-mapa.powiatmyszkowski.pl 

 portal internetowy myszkow.naszemiasto.pl 

 Mapa Dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl 

 portal internetowy poświęcony turystyce w gminie Żarki, www.turystykazarki.pl 

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, www.zpk.com.pl 

 portal internetowy przewoźnika, http://jurabus.pl/ 

3. Inne 

 Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Warszawa, 

 Praca pod redakcją R. Brola; Gospodarka lokalna; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 5 
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SFERA PRZESTRZENNA 

 

Położenie w przestrzeni geograficznej  

Położenie w przestrzeni geograficznej jest ważną determinantą rozwoju społeczno-

gospodarczego jednostek osadniczych. Analizowanie położenia gminy z szerszej perspektywy 

przestrzennej umożliwia dostrzeżenie związków występujących pomiędzy jednostkami 

terytorialnymi a obszarami otaczającymi oraz wskazanie szans i barier rozwoju wynikających 

z położenia. Przykładowo dobra dostępność komunikacyjna gminy w dużej mierze stanowi o jej 

atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej.  

Gmina miejsko-wiejska Żarki położona jest w północnej części województwa śląskiego, 

w granicach powiatu myszkowskiego. Graniczy od południowego-zachodu z gminami Myszków i 

Poraj, od południa z gminą Włodowice, od wschodu z gminą Niegowa, zaś od północy z gminami 

Janów i Olsztyn. Jest to druga najmniej zaludniona gmina powiatu po gminie Niegowa, zaś pod 

względem powierzchni plasuje się na drugim miejscu zajmując 101 km2,co stanowi 21% obszaru 

powiatu. W 2014 r. gminę zamieszkiwało 8406 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 83 osoby/ 

km2 (BDL GUS, 2016). 

Rysunek 1. Gmina Żarki na tle powiatu myszkowskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://sip-mapa.powiatmyszkowski.pl/
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Tabela 1 Liczba ludności, powierzchnia i gęstość zaludnienia w gminach powiatu myszkowskiego 

w 2014 roku. 

L.p. Jednostka 

terytorialna 

Liczba ludności 

[osoby] 

Powierzchnia 

[km2] 

Gęstość zaludnienia 

[osoby / km2] 

1. Koziegłowy 14394 160 90 

2. Niegowa 5721 87 65 

3. Myszków 32499 74 442 

4. Poraj 10957 57 192 

5. Żarki 8406 101 83 

6. Powiat myszkowski 71977 479 150 

Źródło: BDL GUS, 2016  

Rysunek 2. Miejsce gminy Żarki w układzie funkcjonalno-przestrzennym województwa śląskiego 

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
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Gmina Żarki znajduje się poza strefą oddziaływań Aglomeracji Częstochowskiej oraz Metropolii 

Górnośląskiej. Zaliczana jest do obszaru ciążącego do Metropolii Górnośląskiej, która jest 

centralnym obszarem rozwojowym województwa i jednym z najważniejszych ośrodków 

gospodarczych w kraju. Gmina Żarki sąsiaduje z Myszkowem, który uznawany jest za lokalny 

ośrodek rozwoju ze względu na koncentrowanie usług dla ludności i funkcji z zakresu 

administracji, edukacji, kultury, zdrowia czy bezpieczeństwa publicznego1.  

Gmina Żarki charakteryzuje się umiarkowanie korzystną lokalizacją w systemie osadniczym 

województwa śląskiego. Najbliższe większe ośrodki miejskie to Częstochowa (39 km na północny 

zachód) i Katowice (53 km na południowy zachód) wraz z pozostałymi miastami Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego. We większych miastach koncentrują się zazwyczaj wyspecjalizowane 

usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności. Można do nich zaliczyć np. wyspecjalizowane 

usługi medyczne, szkolnictwo wyższe, teatry, opery, usługi związane z kreowaniem mody. 

Stopień dostępności tych usług dla mieszkańców Żarek jest ograniczany m.in. przez czynnik 

finansowy i czasowy, przykładowo dojazd samochodem do Częstochowy zajmuje ok. 40 min, do 

Katowic ok. godziny. 

Przez gminę przebiegają jednak dogodne połączenia drogowe w kierunku Częstochowy, Kielc, 

Katowic i Opola. W mieście Żarki przecinają się trzy drogi wojewódzkie: DW789, DW792 i DW793. 

Rysunek 3. Sieć głównych dróg na terenie gminy Żarki 

 

Źródło: http://sip-mapa.powiatmyszkowski.pl/ 

 

1
 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. 
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Odległość drogowa do najbliższego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice wynosi ok 37 km. 

W pobliżu gminy przebiega linia kolejowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ze stacją m.in. 

w Myszkowie, miejscowości Żarki-Letnisko i Masłońskie. Przez gminę, a dokładnie sołectwo 

Kotowice przebiega również Centralna Magistrala Kolejowa. Jest to linia kolejowa nr 4 Grodzisk 

Mazowiecki-Zawiercie. Przebiega przez województwo mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie 

i śląskie. Ma ważne znaczenie zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim (stanowi część 

linii E-65). 
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Struktura i stan środowiska przyrodniczego  

Położenie na tle krain fizyczno-geograficznych 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Kondrackiego gmina Żarki położona jest w obrębie 

mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej2. Podstawę wyżyny tworzy płyta wapienna nieznacznie 

nachylona w kierunku północno-wschodnim, pocięta uskokami i rozczłonkowana dolinami. 

Wyżyna zbudowana jest z wapieni triasowych i jurajskich czemu zawdzięcza potoczną nazwę 

Jura. Występuje tu dużo ostańców skalnych i suchych dolin.  Obszar Jury słynie z malowniczych 

zjawisk krasowych tj. żłobki krasowe, leje krasowe, studnie krasowe czy jaskinie. Znamiennym 

elementem rzeźby jest kuesta czyli próg skalny powstały w związku z tym, że warstwy skalne 

pochylone są ku wschodowi, zaś od zachodu są wypiętrzone i opadają stromo w dolinę Warty. 

Niewielki odcinek kuesty rozciągający się od Żarek po Jaworznik nosi nazwę Kuesta Jurajska. Jej 

wysokość względna w rejonie Żarek wynosi 70 m. Krawędź progu sięgającą 390 m n.p.m. budują 

twarde wapienie jurajskie. Doskonałym punktem widokowym z krawędzi progu na pradolinę 

Warty jest Wzgórze Laskowiec z ruinami kościoła św. Stanisława w Żarkach.  

Wapienne podłoże Wyżyny Częstochowskiej powoduje, że wody opadowe spływają w głąb ziemi 

kanałami krasowymi. Dlatego też sieć rzeczna na tym terenie jest słabo rozwinięta. Spod kuesty 

wybijają jednak źródła i jest ich kilka na terenie gminy. Najbardziej znane jest źródło przy 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Ponadto w Zaborzu znajduje się źródło okresowe, 

a w Jaworzniku woda wypływa tak intensywnie, że powstało kilka stawów rybnych.  

Sieć hydrograficzna i wody podziemne 

Gmina Żarki znajduje się w zlewni rzeki Warty będącej prawym dopływem Odry. Sieć 

hydrograficzna gminy jest raczej uboga, co wynika z budowy geologicznej. Przez jej teren nie 

przepływa żadna większa rzeka, jest natomiast kilka mniejszych cieków takich jak potok Czarka, 

czy potok Leśniówka.  

Osobliwością gminy są źródła. Najbardziej znane jest źródło w Żarkach-Leśniowie znajdujące się 

przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Z jego powstaniem wiąże się legenda, a wodzie 

przypisywana jest uzdrawiająca moc. Źródło jest systematycznie badane przez sanepid, gdyż 

pielgrzymi przybywający do sanktuarium piją wodę ze źródełka. 

Innym znanym źródłem jest Źródło spod Brzozy położone w pobliżu drogi nr 793 łączącej 

Siewierz ze Świętą Anną. Źródło to wyschło w pierwotnym miejscu, ale wypływa kilkadziesiąt 

metrów dalej. Teren wokół źródła zachował naturalny, malowniczy charakter. Chociaż otoczenie 

wypływu jest własnością prywatną to jego większość stanowią łąki i nadrzeczne zadrzewienia. 

Nazwa źródła wzięła się od podwójnej brzozy, spod której woda wypływała z wapiennej 

szczeliny. Symboliczna brzoza została wycięta w 2004 r., ponieważ w wyniku erozji wstecznej 

spowodowanej cofaniem się niszy źródliskowej korzenie drzewa zostały silnie podcięte. 

Kolejnym źródłem na terenie gminy jest źródło rzeki Sucha Woda (inaczej Ordonka) będącej 

prawym dopływem Warty. Wypływ źródła znajduje się na dnie doliny wcinającej się 

w górnojurajską kuestę, pod wysokim wydmowym wałem. Źródło wypływa okresowo ze 

 

2
 Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Warszawa. 
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szczeliny w wapieniach górnej jury i obecnie wyschło.  Źródło charakteryzuje się dużą zmiennością 

wydajności od 0 do ponad 100l/s. Zaniki wypływu trwają kilka, a nawet kilkanaście lat w związku z 

tym brakuje charakterystycznych dla źródlisk gatunków roślin i zwierząt. Od zjawiska wysychania 

pochodzi nazwa potoku Sucha Woda. Na potoku tym, w Skrobaczowiźnie, w latach 70-tych XX w. 

wybudowany został zbiornik rekreacyjny „Zaborze”. W pobliżu zalewu powstały zaś zakładowe 

ośrodki wczasowe. Gdy ze źródła przestała wypływać woda zalew wysechł, a ośrodki uległy 

degradacji. Cykliczne wysychanie i ponowne napełnianie zbiornika wodą uniemożliwiły rozwój 

turystyki nad zalewem. Źródło zostało w latach 2001-2002 objęte programem rewitalizacji źródeł 

na obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, czego efektem było jego oczyszczenie i 

wskazanie do objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody nieożywionej. W 2015 r. 

uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach ustanowiono pomnik przyrody „Źródło rzeki Ordonówki”3. 

Należy jeszcze wspomnieć o zespole źródeł w Jaworzniku, który tworzy co najmniej sześć 

wypływów usytuowanych w strefie kuesty, w Wąwozie Rachwalec wykształconym w piaskach 

czwartorzędowych. U wylotu wąwozu znajdują się najbardziej wydajne źródła. Są wśród nich tzw. 

„źródła bliźniacze”, a także źródło opisywane w katalogu źródeł Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej (1983) będące siedliskiem licznych bezkręgowców m.in. wypławków, źródlarki 

karpackiej i kiełży zdrojowych. Mieszkańcy Jaworznika wykorzystywali źródło dla celów 

gospodarczych, dlatego też jego wypływ został obudowany betonem. W wyniku zabiegów 

rewitalizacyjnych podjętych w 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego i Katedrę Geomorfologii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

uporządkowano dojście do źródła i ustabilizowano skarpę, aby ochronić wypływ przez erozją.   

W Jaworzniku znajduje się jeszcze jedno źródlisko systemu Rachwalca. Są to źródła, które zasilają 

Strugę Rachwalecką płynącą do Leśniówki. Na tej strudze w okresie międzywojennym powstało 

wiele stawów rybnych, które istnieją do dziś4.  

Gmina Żarki znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: GZWP nr 326 – 

„Częstochowa E”. Jest to rozległy i zasobny zbiornik wód szczelinowo-krasowych i szczelinowo-

krasowo-porowych. Głębokość ujęć z tego zbiornika wynosi przeważnie ok. 160 m. Jest to 

zbiornik podlegający intensywnej eksploatacji przez ujęcia komunalne i przemysłowe rozciągające 

się od Krakowa po Wieluń. Zbiornik jest narażony na szybkie zanieczyszczenie ze względu na 

budowę geologiczną, słaby stopień naturalnej izolacji warstwy wodonośnej oraz duże prędkości 

filtracji wód w szczelinowo-krasowych utworach5.   

Wody podziemne w punkcie pomiarowym w Żarkach zostały zaliczone do III klasy jakości ze 

względu na obecność NO3 (dane z 2011 r.)6. Gmina nie zlecała opracowań z zakresu jakości wód 

powierzchniowych w związku z czym brak szczegółowych informacji na ten temat. Na jej terenie 

zlokalizowane są górne odcinki cieków powierzchniowych, co skutkuje niskimi przepływami. 

Pomimo tego zdarzają się podtopienia w okresach intensywniejszych opadów, szczególnie na 

Czarce w obrębie Żarek i na osiedlu Olesiów w Żarkach.  

 

3
http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3502 

4http://www.umigzarki.pl/kategorie/od_zrodelka_do_zrodelka 

5
http://www.psh.gov.pl/plik/id,4744.pdf 

6
http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5505&bar_id=5108 
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Gleby 

Na terenie powiatu myszkowskiego przeważają słabe gleby pseudobielicowe wytworzone 

z piasków luźnych i słabogliniastych na wapieniach bądź glinach. Jedynie w dolinach 

i zagłębieniach bezodpływowych występują gleby torfowe i mułowo-torfowe. Jeśli chodzi o klasę 

i przydatność rolniczą gleb to dominują te o najsłabszej IV, V i VI klasie.  

Fauna i flora 

Największe znaczenie dla formowania struktury przyrodniczej na obszarze gminy Żarki mają 

porośnięte lasami wzniesienia i wapienne ostańce. Na terenie gminy znajdują się duże, zwarte 

kompleksy leśne o bogatej bioróżnorodności. Najwięcej terenów leśnych występuje w rejonie 

Czatachowy, Suliszowic, Ostrowa oraz między Żarkami a Osińską Górą. Lesistość gminy wynosi 

33% i zwiększa się, a użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni gminy (57,5%).  

Walory przyrodnicze gminy Żarki wynikają z urozmaiconej rzeźby terenu, niejednorodnego 

mikroklimatu i stosunków glebowych. Unikalny jurajski krajobraz oraz bogactwo fauny i flory 

zadecydowały o utworzeniu na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd”. Gmina Żarki częściowo znajduje się na terenie tego parku lub jego otuliny. 

Niewielki fragment gminy znajduje się w zasięgu obszaru siedliskowego Natura 2000 o nazwie 

Ostoja Złotopotocka. Jest to jeden z najcenniejszych fragmentów Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, charakteryzujący się dużą różnorodnością siedlisk. Występują tu m.in. 

stanowiska warzuchy polskiej czy, cenne gatunki bezkręgowców tj. pachnica dębowa i ślimak 

ostrokrawędzisty.  Z innych powierzchniowych form ochrony przyrody należy wymienić rezerwat 

Cisy Przybynowskie.   

Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” rozpościera się na powierzchni 600 km2   i zajmuje teren 

dwóch województw śląskiego i małopolskiego. Jego nazwa wzięła się od tzw. orlich gniazd czyli 

zamków usytuowanych na niedostępnych skalnych wzniesieniach. Przez ruiny średniowiecznych 

zamków wiedzie Szlak Orlich Gniazd na Jurze. Są to np. zamki w Mirowie, Olsztynie czy 

Bobolicach. W gminie Żarki znajduje się jedna z mniejszych budowli obronnych na tym szlaku – 

strażnica w Przewodziszowicach7. Warto też wspomnieć o pieszym Szlaku Warowni Jurajskich, na 

którym z kolei znajduje się strażnica w Suliszowicach. 

Na terenie parku blisko siebie występują zbiorowiska roślinne charakteryzujące się skrajnie 

różnymi cechami florystycznymi i ekologicznymi. Tereny piaszczyste porastają bory sosnowe, 

w otoczeniu skał i na zboczach wąwozów występują lasy liściaste. Ciekawostką florystyczną są 

modrzewie polskie i cisy. Natomiast najcenniejsza roślinność porasta nasłonecznione zbocza 

wzgórz. U podnóży wapiennych skał występują ciepłolubne zarośla głogu i tarniny. Na skałach 

rosną murawy piaskowe i naskalne, a także zarośla kserotermiczne z takimi cennymi gatunkami 

jak: dziewięćsił bezłodygowy, storczyki, wiśnia karłowata, czy endemitami np. warzuchą polską. 

Flora parku liczy ok 1300 gatunków. Dużym problemem na terenie całej Jury jest zarastanie 

ostańców popularnymi krzewami i samosiejkami drzew (m.in. brzozy i sosny), które powodują 

zanikanie cennych muraw kserotermicznych i zasłaniają malownicze skały.  

Ze zwierząt na największą uwagę zasługują nietoperze, które znalazły dobre warunki do życia w 

licznych jaskiniach i starych wyrobiskach. Na terenie parku występuje kilkanaście gatunków tych 

 

7
http://www.zpk.com.pl/ 



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 12 

ssaków. Bogata jest również fauna ciepłolubnych bezkręgowców, jak również drobnych 

bezkręgowców żyjących w jaskiniach, z których wiele to gatunki rzadkie i endemiczne. Spośród 

innych chronionych gatunków zwierząt można wspomnieć m.in. bobry, wydry, borsuki, a z 

ptaków: żurawie, błotniaki stawowe, kruki, sowy, puchacze i dudki. Występuje tu również rzadko 

spotykany wąż– gniewosz plamisty. Liczne są również gatunki motyli np. paź królowej czy fruczak 

gołąbek. 

Rezerwat Cisy Przybynowskie powstał niedawno – w 2015 r. Znajduje sie w okolicach wsi 

Przybynów, w uroczysku Józefów8. Ochroną rezerwatową zostały objęte naturalnie występujące 

w leśnym środowisku cisy pospolite. Rezerwat zajmuje powierzchnię leśną o rozmiarach 7,6 ha, 

znajdującą się w lokalnym zagłębieniu terenu, w trudno dostępnym miejscu wzdłuż cieku 

wodnego. Rezerwat nie jest udostępniony dla ruchu turystycznego. Niektóre drzewa mają nawet 

100 lat, a o ich atrakcyjności przyrodniczej stanowią bardzo rozłożyste korony. 

Tabela 2. Pomniki przyrody ożywionej na terenie gminy Żarki 

Pomnik Lokalizacja Obwód Stan obecny 

Lipa drobnolistna 

„Lipa Babka” 

Żarki, ul. Strażacka 4,25 m Drzewo bardzo 

zniszczone 

Lipa drobnolistna Żarki, 

ul. Myszkowska 

4,5 m Drzewo w dobrym stanie 

Lipa drobnolistna Żarki, 

ul. Myszkowska 

3 m Drzewo w dobrym stanie 

Lipa drobnolistna Żarki, 

ul. Myszkowska 

3,1 m Drzewo w dobrym stanie 

Kasztanowiec 

biały 

Żarki, cmentarz 

parafialny przy ul. 

Ofiar Katynia 

2,72 m drzewo zaatakowane 

przez szrotówka 

kasztanowcowiaczka 

Lipa szerokolistna Żarki, 

plac klasztorny 

3,9 m Drzewo w dobrym stanie 

Klon pospolity Czatachowa 12 4,28 m Drzewo w dobrym stanie 

Lipa drobnolistna Czatachowa 19 4,35 m Drzewo obcięto kilka lat 

temu 

Lipa szerokolistna Przybynów, plac 

kościelny 

5,05 m Na dużym odcinku pień 

pusty 

Cis pospolity Kępina 12 1,35 m Drzewo w dobrym stanie 

Źródło: http://www.umigzarki.pl/ 

 

8 Lokalizacja podana za: Uzasadnieniem zawartym w dokumencie „Zarządzenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2015r. publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, poz. 4228 , w sprawie uznania za rezerwat przyrody”. 
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Na terenie gminy Żarki znajduje się 10 pomników przyrody ożywionej wpisanych do Rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Większość z nich jest w dobrym stanie. Najliczniejszym 

gatunkiem wśród pomników jest lipa drobnolistna. Najbardziej znanym pomnikiem jest otoczona 

legendą, długowieczna „Lipa Babka” licząca już ponad 500 lat. 

Gmina Żarki nie jest szczególnie zasobna w złoża surowców (Tabela 3). Do największych zasobów 

należą piaski formierskie w Zaborzu i surowce ilaste ceramiki budowlanej w Żarkach (złoże Żarki 

II). Drugie z wymienionych złóż zlokalizowane jest na kueście jurajskiej i częściowo na obszarze 

Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, co  ogranicza możliwość jego wydobywania. 

Tabela 3. Złoża surowców występujące na terenie gminy Żarki 

Nazwa złoża kopalina Powierzchnia [ha] 

Czatachowa Kruszywa 

naturalne - piasek 

2,78 

Przewodziszowice Piaski formierskie 4,16 

Zaborze Piaski formierskie 36,09 

Żarki Surowce ilaste 

ceramiki 

budowlanej 

1,95 

Żarki II Surowce ilaste 

ceramiki 

budowlanej 

20,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoportal.pgi.gov.pl, 2016 

Ciekawostką przyrodnicza gminy są tzw. kamionki w Jaroszowie, w Żarkach, Przybynowie. 

Mieszkańcy pozyskiwali z nich kamień do budowy domów, budynków gospodarczych np. stodół, 

a dzisiaj do elementów ozdobnych płotów. Pośród kamieni można znaleźć bardzo dużo 

amonitów w formie skamieniałych muszli. Ze względu na interesujące pod względem 

geologicznym kamieniołomy, gdzie wydobywano kamień jurajski, w Jaroszowie utworzono 

w 2009 r. szlak turystyczno-kulturowy. Geologiczne ciekawostki turystyczne zostały oznaczone 

i opisane na kilku tablicach informacyjnych. 

Jakość powietrza 

Według Raportu o stanie środowiska WIOŚ 2013 województwo śląskie zajmowało niechlubne 

pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z „zakładów 

szczególnie uciążliwych”. Na terenie województwa wydzielonych jest 5 stref oceny jakości 

powietrza. Gmina Żarki znajduje się w strefie śląskiej, która obejmuje obszar całego województwa 

z wyjątkiem aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, miasta Bielsko-Biała i 

miasta Częstochowa. W strefie tej zostały przekroczone średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu 

oscylujące w granicy od 5 do 11 ng/m3 (dopuszczalne stężenie to 1 ng/m3); średnioroczne stężenia 

pyłu zawieszonego PM10 wyniosły od 30 do 58 µg/m3 (wartość dopuszczalna 40 µg/m3); 

średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 wyniosły od 23 do 38 μg/ m3 (wartość 

dopuszczalna 26 μg/m3). 
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Na stan powietrza w gminie wpływają różnorodne źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych pochodzące ze źródeł punktowych (zakłady przemysłowe), obszarowych (skupiska 

domów z indywidualnym ogrzewaniem będące źródłem emisji niskiej, składowiska odpadów ze 

względu na możliwą emisję metanu lub pylenie), liniowych (transport drogowy). Przekroczenia 

pyłów i benzo(a)pirenu występują głównie zimą z powodu nadmiernej emisji z indywidualnego 

ogrzewania budynków. Latem zanieczyszczenia generowane są zaś przez drogi z intensywnym 

ruchem czy emisję wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, 

chodników, boisk. 

Na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych w ramach opracowania Diagnozy do 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Żarki – zły stan powietrza jest zauważany także przez 

mieszkańców gminy. Dla ponad połowy badanych mieszkańców istotnym problem jest 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wśród głównych zarzutów padały oskarżenia 

przeciwko osobom i instytucjom palącym śmieci, plastikowe i szewskie odpady. Badani narzekali 

na problem gryzącego dymu i smogu szczególnie dotkliwego dla mieszkańców centrum Żarek. 

Problem ograniczenia ilości pyłów i gazów cieplarnianych wprowadzanych do powietrza na 

terenie gminy został podjęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanym w 2015 r. 

Wskazano tam propozycje konkretnych działań, które mają przyczynić się do obniżenia emisji 

gazów cieplarnianych w gminie 

 

Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzeni  

Dbanie o ład przestrzenny to jedno z najważniejszych zadań władz samorządowych. Miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego to jedyne prawne narzędzia planowania 

przestrzennego w Polsce. Mają duże znaczenie dla kształtowania struktury przestrzennej 

obszarów miejskich i wiejskich oraz ich zrównoważonego rozwoju. Skuteczne planowanie 

przestrzenne przekłada się na warunki życia w gminie i jej atrakcyjność inwestycyjną. Plany 

miejscowe stanowią też podstawę ochrony walorów środowiska i krajobrazu na obszarze gminy. 

Gmina Żarki posiada obecnie 9 uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego: dla 

miasta Żarki oraz następujących sołectw: Jaworznik, Ostrów i Przybynów, Jaroszów i Zawada, 

Zaborze, Kotowice, Czatachowa, Suliszowice oraz Wysoka Lelowska. Cała gmina jest pokryta 

planami miejscowymi – udział powierzchni objętej uchwalonymi obowiązującymi planami  wynosi 

99,3%. Wskaźnik pokrycia planami jest dużo wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej (Rys.4). 

Generalnie cały powiat myszkowski charakteryzuje się wysokim pokryciem planami miejscowymi.   
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Rysunek 4. Udział powierzchni objętej uchwalonymi obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego na tle porównywanych jednostek terytorialnych w  2014 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach znacznie 

usprawnia proces realizacji inwestycji budowlanych, co jest szczególnie ważne dla 

przedsiębiorców oraz mieszkańców. Istnienie planu miejscowego na danym obszarze zmniejsza 

też negatywne skutki związane z wydawaniem niewłaściwych decyzji odnośnie jego 

zagospodarowania. Sam proces planowania przestrzennego zakłada włączenie mieszkańców, co 

przyczynia się do zwiększenia aktywności obywatelskiej i wzmocnienia kapitału społecznego. 

 

Infrastruktura transportowa i komunikacja publ iczna 

Infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój 

gospodarczy gmin, wpływa również na jakość życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną 

gminy. Przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego w gminie może być: 

zły stan techniczny sieci drogowej, a zatem: uszkodzona nawierzchnia, słabo utwardzone 

pobocza, brak oświetlenia ulicznego czy brak chodników. Koszty utrzymania dróg gminnych są 

wysokie i wielu gmin nie stać na ich remonty, co skutkuje stopniowym pogarszaniem stanu dróg. 

W efekcie rośnie liczba zagrożeń dla kierowców i pieszych poruszających się po drogach.  

Łączna długość dróg gminnych w gminie Żarki według danych za 2014 r. wynosi 110 km (drogi 

asfaltowe i gruntowe)9. Gminę przecinają trzy drogi wojewódzkie nr 789, 793 i 792. Droga nr 789  

o łącznej długości 62,5 km łączy Brusiek z Lelowem. W centrum Żarek przecina ją droga 

wojewódzka 792 i 793. Droga nr 792, o krótkim zaledwie 16-kilometrowym odcinku łączy z kolei 

 

9
dane pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy Żarki.  
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Żarki z Kroczycami. Natomiast długa na ok. 43 km droga nr 793 łączy Siewierz z Świętą Anną i na 

odcinku Żarki-Janów przebiega przez Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Przez gminę przebiega 

także pięć dróg powiatowych (3809-S, 3808-S, 3805 – S, 1013 – S, 1713-S)10.  

Stan techniczny większości dróg gminnych przebiegających przez miasto jest bardzo dobry. 

W centrum Żarek w ciągu ostatnich lat zmodernizowano wszystkie drogi gminne. Na 

modernizację czekają wszystkie drogi wojewódzkie w kierunku Myszkowa, Złotego Potoku, 

Koziegłów i Jaworznika. Remontu wymaga też droga powiatowa (ul. Częstochowska w Żarkach). 

Stan dróg osiedlowych w ciągu ostatnich 10 lat uległ znaczącej poprawie. Do modernizacji 

pozostały jeszcze fragmenty dróg na Osiedlu 600-lecia i na nowym osiedlu Sportowców 

zlokalizowanym za szkołą podstawową w Żarkach. Liczba nowo wybudowanych dróg 

w sołectwach systematycznie rośnie. Nadal jednak jest sporo do zrobienia. Przykładowo remontu 

wymagają: większość dróg w Ostrowie (tylko ul. Kolejowa posiada nakładkę asfaltową),  główne 

drogi gminne w Jaworzniku (m.in. ul. Polna, Dolna, Partyzantów, Cicha).  Gmina stopniowo 

remontuje wymagające naprawy odcinki dróg. W związku z tym, że są to przedsięwzięcia 

kosztowne, stara się korzystać ze wszystkich dostępnych funduszy zewnętrznych. 

W kontekście infrastruktury drogowej warto wspomnieć również o ścieżkach pieszo-rowerowych. 

Gmina Żarki zainicjowała realizację projektu, którego celem było wybudowanie ciągu atrakcyjnych 

tras, które umożliwiałyby mieszkańcom aktywny i bezpieczny wypoczynek. Zadanie to 

zrealizowano w 2013 r. w partnerstwie z dwoma sąsiednimi gminami Janowem i Niegową. 

Powstały 22 kilometry asfaltowych ścieżek łączących największe atrakcje turystyczne północnej 

Jury. Ścieżki tworzą kompleksową sieć tras rowerowych, łącząc dwa powiaty i trzy gminy. Na 

terenie gminy Żarki ścieżki przebiegają w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Pustelni 

św. Ducha w Czatachowie, zespołu stodół i strażnicy w Przewodziszowicach, Muzeum Dawnych 

Rzemiosł Stary Młyn, żareckiego jarmarku i bunkrów na Parchwotce. 

Trasy są oznakowane zgodnie z zasadami znakowania szlaków PTTK. Wzdłuż nich zlokalizowano 

w 13 miejscach zadaszone miejsca do odpoczynku i stojaki na rowery. W niektórych miejscach np. 

w Przewodziszowicach znajdują się też stojaki na narty biegowe. Ścieżki są doskonałe do 

uprawiania różnych form sportu m.in. biegania, nordic-walking, jazdy a rolkach, jazdy na 

deskorolce. Trasy w większości prowadzą przez tereny leśne i pola, a zatem są bezpieczne 

również dla rodzin z dziećmi. Projekt zrealizowano przy wsparciu środków unijnych.  

Przewozy na terenie gminy Żarki realizują prywatni przewoźnicy m.in. firma Jura-Bus i Mati-Trans 

(na trasie przejazdu Zawiercie-Dobrogoszczyce obsługuje Kotowice). Na trasie przejazdu busa 

Jura-Bus znajdują się następujące miejscowości gminne: Przybynów, Wysoka Lelowska, Żarki, 

Jaworznik, Ostrów, Kotowice. Busy kursują w kierunku Dąbrowna, Postaszowic, Zagórza 

i Drochlina11. Ze względu na to, że prywatny przewoźnik wybiera tylko najbardziej dochodowe 

kursy, nie wszystkie wsie są wystarczająco dobrze skomunikowane. Nie ma na przykład 

możliwości dostać się komunikacją zbiorową z Zaborza do Żarek. Żaden bus nie dociera również 

do Suliszowic. Mieszkańcy gorzej skomunikowanych wsi są zatem skazani na przemieszczanie 

własnymi środkami transportu.  

 

10
 Za: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, 

http://www.pzd.myszkow.pl/dane/EWIDENCJA%20DR%d3G%20POWIATOWYCH.pdf 

11
http://jurabus.pl/ 
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Oprócz komunikacji autobusowej mieszkańcy mogą korzystać z komunikacji kolejowej 

w sąsiedniej gminie Myszków. Stacja kolejowa znajduje sie również w miejscowości Żarki Letnisko 

i Masłońskie (gmina Poraj). Pociągi regionalne kursują w kierunku Częstochowy, Katowic, Gliwic i 

Krakowa. Natomiast pociągi pospieszne w kierunku Bielsko-Białej, Katowic i Gdyni. Przez gminę  

Żarki (sołectwo Kotowice) przebiega Centralna Magistrala Kolejowa. 

 

Infrastruktura komunalna 

Wyposażenie w infrastrukturę warunkuje prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej. 

Poziom rozwoju infrastruktury przesądza o atrakcyjności danego obszaru i wpływa na jego szanse 

rozwojowe. Wyposażenie gmin w urządzenia i obiekty infrastruktury komunalnej, szczególnie 

wodno-kanalizacyjnej, przyczynia się do ograniczania negatywnej presji wywieranej przez ludzi na 

środowisko. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Dostęp do wody pitnej o określonej czystości i jakości decyduje o warunkach życia mieszkańców. 

Dostęp ten jest zapewniany przez infrastrukturę wodociągową.  

Gmina Żarki zaopatrywana jest w wodę z ujęć głębinowych przez wodociągi zbiorowe z ujęciami 

znajdującymi się Kotowicach, Zawadzie, Czatachowie i Zaborzu. Ujęcie Kotowice zaopatruje 

w wodę sołectwa: Kotowice, Jaworznik, Żarki (w 90%), Wysoka Lelowska. Ujęcie w Zawadzie 

dostarcza wodę do Zawady, Jaroszowa, Przybynowa, Ostrowa oraz w razie potrzeby do Zaborza. 

Ujęcie Zaborze zaopatruje tylko sołectwo Zaborze. Natomiast ujęcie Czatachowa: 

Przewodziszowice, Czatachowę, Suliszowice i część osiedla 600-lecia w Żarkach.  Woda 

pozyskiwana z tych ujęć jest nieuzdatniona i charakteryzuje się bardzo dobrą jakością12.  

Długość czynnej sieci wodociągowej w gminie Żarki wynosiła w 2014 r. 113,9 km. W latach 2004-

2014 długość sieci zwiększyła się o 4,1 km, a zatem w stosunku do roku 2004 nastąpił przyrost 

o 3,7%. W 2014 r. z instalacji wodociągowej korzystało 88,5% mieszkańców gminy (Rys.5). Wartość 

wskaźnika dostępności do infrastruktury wodociągowej jest nieco niższa niż średnia dla powiatu 

myszkowskiego (90,5%), województwa śląskiego (95,6%) czy Polski (91,6%). Sąsiednia gmina 

Koziegłowy charakteryzuje sie podobnym odsetkiem korzystających z sieci wodociągowej 

natomiast gmina Ogrodzieniec i Woźniki mają ten odsetek wyższy. Można również zauważyć, 

niewielką różnicę w dostępności do sieci wodociągowej pomiędzy gminą wiejską, a miastem Żarki 

(90,7%), różnica wynosi 4,8 punktu procentowego.  

Gmina sukcesywnie inwestuje w rozwój sieci wodociągowej. W 2015 r. na terenie pięciu sołectw 

(Zaborze, Zawada, Jaroszów, Przybynów, Kotowice) zrealizowano inwestycję dofinansowaną ze 

środków unijnych polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Inwestycja 

objęła: budowę wodociągu Zawada-Jaroszów-Przybynów-Zaborze, wykonanie przyłączy na ul. 

Częstochowskiej w Przybynowie, przebudowę wodociągu z przyłączami w Zaborzu 

i modernizację ujęcia wody w Zaborzu i Zawadzie. Zamontowano również agregat prądotwórczy 

 

12
 Plan Odnowy Miejscowości Wysoka Lelowska. 
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dla Kotowic, dzięki czemu strategiczne ujęcie wody zostało zabezpieczone pod kątem energii 

elektrycznej13.  

Rysunek 5. Odsetek mieszkańców korzystających z czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w 2014 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Sprawnie działający system odprowadzania ścieków bytowych ma kluczowe znaczenie dla 

poprawy warunków życia mieszkańców oraz dla ochrony środowiska naturalnego. Gromadzenie 

ścieków w szambach, a następnie ich wywóz stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska, 

ponieważ zanieczyszczenia z nieszczelnych zbiorników mogą przenikać do gleb, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Na obszarach wiejskich dodatkowym problemem jest wywóz 

ścieków na pola uprawne. Dlatego też zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do 

kanalizacji sanitarnej powinno być priorytetowym działaniem gminy.   

Potrzeby mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych zaspokaja oczyszczalnia 

znajdująca się w Żarkach. Jest to oczyszczalnia biologiczna o przepustowości maksymalnej 700 

m³/dobę. Jest to jedna z pierwszych w województwie śląskim oczyszczalnia wyposażona w 

instalację fotowoltaiczną, która zaspokoi 20% zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni. 

Odnawialne źródła energii wykorzystywane są w gminie coraz powszechniej zarówno w 

obiektach publicznych, jak i domach prywatnych.  

Według danych BDL GUS długość sieci kanalizacyjnej  i wskaźnik dostępności do niej na terenie 

gminy Żarki są w dalszym ciągu niezadowalające. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 

w 2014 r. 44 km i od roku 2004 wzrosła o 7,2 km. Wskaźnik dostępności do systemu kanalizacji 

 

13
http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/na-terenie-gminy-zarki-powstala-siec-wodociagow-wraz-

z,3446695,artgal,t,id,tm.html 
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wynosił natomiast 38,3% i jest porównywalny ze średnim wskaźnikiem dostępności w powiecie 

myszkowskim. Natomiast w porównaniu z województwem śląskim (75,8%) czy Polską (68,3%) jest 

wartością znacznie niższą (Rys.5). Najsłabiej pod względem dostępności do systemu odbioru 

ścieków bytowo-gospodarczych wypada sąsiednia gmina Koziegłowy (3,8%). Obecnie wskaźnik 

dostępności do systemu kanalizacji w gminie Żarki jest zapewne wyższy ze względu na ostatnie 

inwestycje w tym zakresie.  

Kanalizacja sanitarna znajduje się tylko w Żarkach i częściowo w Wysokiej Lelowskiej. W 

pozostałych sołectwach budowa kanalizacji nie jest opłacalna. Warto nadmienić, że rozwój 

infrastruktury komunalnej na rozproszonych terenach wiejskich jest zdecydowanie bardziej 

utrudniony niż na gęsto zabudowanych terenach miejskich, co wpływa na wzrost kosztów 

jednostkowych takich inwestycji. 

Niewystarczający rozwój systemu odprowadzania ścieków jest problemem obserwowanym na 

terenie całego powiatu myszkowskiego. Według danych z 2014 r. 54,9% mieszkańców gminy było 

obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków. Dla porównania, dostępność do systemu 

oczyszczania ścieków w powiecie myszkowskim kształtuje się na poziomie ok. 48%, zaś w Polsce 

ok. 71%. Spośród porównywanych gmin najmniejszy odsetek mieszkańców obsługiwanych przez 

oczyszczalnie występuje w gminie Koziegłowy, w pozostałych wynosi ok. 35% (Rys.6).   

Rysunek 6. Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków w 2014 roku na tle 

porównywanych jednostek terytorialnych 

 

Źródło: BDL, GUS, 2016 

Gęstość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2014 r. wyniosła w gminie Żarki 43,6 km/100k2, przy czym na 

obszarze miasta wskaźnik ten był wielokrotnie wyższy (152,5 km/100k2) niż na obszarze wiejskim 

(6,9 km/100k2).  

Realizacja inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę o system odprowadzania 

ścieków należy do zadań własnych gminy, które są podejmowane w zakresie, na jaki pozwalają 
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finanse samorządów. Rozbudowa infrastruktury technicznej to przedsięwzięcie kosztowne 

i wymagające czasu. Rozwój sieci kanalizacyjnej może na przykład być hamowany przez niechęć 

mieszkańców do ponoszenia kosztów przyłączy wynikającą z niskiej świadomości ekologicznej. 

Pożądany skutek przynosi niekiedy prowadzenie kampanii informacyjnych na temat korzyści 

środowiskowych i poprawy jakości życia mieszkańców na skutek podłączenia do sieci 

kanalizacyjnej.  

W celu podniesienia jakości życia mieszkańców i zmniejszenia presji środowiskowej na obszarach, 

które wciąż nie są wyposażone w zbiorowy system odprowadzania ścieków rekomenduje się 

podjęcie inwestycji zmieniających ten stan rzeczy np. poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Wpłynie to również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i 

turystycznej tych obszarów.  

Gospodarka odpadami 

Odpady komunalne na terenie gminy generowane są głównie w gospodarstwach domowych, ale 

również na terenie obiektów użyteczności publicznej jak szkoły, wiejskie świetlice oraz w obrębie 

obiektów usługowych, turystycznych, handlowych czy obiektów infrastruktury technicznej. Do 

odpadów komunalnych zaliczane są także odpady z terenów otwartych: parków, koszy ulicznych.  

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w Polsce nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z jego założeniami gmina ma obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości ze 

swojego terenu selektywną zbiórką odpadów. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym wysokość 

opłaty zależy od tego, czy właściciel posesji obowiązuje się segregować odpady, czy nie. Opłaty 

są naliczane od osoby. Obecnie w gminie Żarki opłata za odpady komunalne niesegregowane 

wynosi 16 zł od osoby, a za odpady segregowane 9 zł od osoby. Odbiór odpadów segregowanych 

odbywa się raz w miesiącu. Worki o różnych kolorach przeznaczone są na różny rodzaj odpadów: 

papier i kartony, szkło, tworzywa sztuczne, metal, bioodpady. Dodatkowo dwa razy w roku 

odbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, baterie i opony. Wywozem 

odpadów z posesji prywatnych zajmuje się firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 

Przedsiębiorcy mają podpisane umowy na odbiór nieczystości w ramach prowadzonej 

działalności.  Obecnie są to m.in. takie firmy jak:  Remondis Sp. z o.o. zakład w Ogrodzieńcu, 

Prywatny Zakład Oczyszczania Waldemar Strach, czy „ALBA” Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej.   

Odnawialne Źródła Energii 

Gmina Żarki inwestuje w Odnawialne Źródła Energii (OZE) zarówno w budynkach użyteczności 

publicznej, jak i na prywatnych posesjach. Instalacja fotowoltaiczna powstała przy oczyszczalni 

ścieków. Projekt o nazwie „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na terenie Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Żarkach” został dofinansowany w kwocie 49 tys. zł ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowo 

Fundusz zapewnił pożyczkę w wysokości  94 tys. zł. Zamontowano 156 paneli fotowoltaicznych, 

każdy o mocy 255 W. Ponadto w gminie wdrażany jest program, który umożliwia mieszkańcom 

skorzystanie z OZE np. z pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy kolektorów ciepła.  

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. W 2015 r. dofinansowanie otrzymało 91 

mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 911 tys. zł a dofinansowanie wyniosło blisko 757 tys. zł. Do 
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instalacji na swojej posesji wystarczyło dopłacić tylko 10% kosztów netto czyli od 840 do 1050 zł. 

Kolejna edycja będzie realizowana na czterokrotnie wyższą kwotę. 

 

Mieszkalnictwo 

Warunki mieszkaniowe decydują o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w innych sferach 

życia. Są także wskaźnikiem poziomu i jakości życia ludzi w gminach. Na warunki mieszkaniowe 

składa się między innymi ogólny stan techniczny budynków, ich dostępność oraz wyposażenie 

w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne.  

Liczba budynków mieszkalnych w gminie Żarki w ostatnich latach utrzymuje się na bardzo 

podobnym poziomie. W 2014 r. w gminie było 2839 budynków mieszkalnych, co w stosunku do 

roku 2008 oznacza przyrost o  mieszkania czyli o 3,4 % (Rys. 7). Tempo przyrostu liczby mieszkań 

w gminie było zatem niższe niż w województwie śląskim (7,2%) czy w Polsce (7,5%). W porównaniu 

z sąsiednią gminą Koziegłowy (9%) gmina Żarki charakteryzuje się wyraźnie mniejszą dynamiką 

przyrostu liczby budynków mieszkalnych. Nieco lepiej pod tym względem wypada również gmina 

Woźniki, natomiast w gminie Ogrodzieniec  liczba budynków mieszkalnych wzrosła o zaledwie 3%. 

W 2014 r. w gminie Żarki oddano do użytkowania zaledwie 19 nowych budynków mieszkalnych. 

W 2008 r. było takich mieszkań aż 59, jednakże w kolejnych latach ich liczba malała. Przytoczone 

dane wskazują na spadek aktywności budowlanej w gminie. Rekomenduje się zatem podjęcie 

działań w kierunku przyciągania nowych mieszkańców na teren gminy. 

Rysunek 7. Zmiana liczby budynków mieszkalnych w gminie Żarki na tle wybranych gmin w latach 2008 – 2014 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Według danych BDL GUS w 2014 r. w gminie Żarki było 12 mieszkań socjalnych, a ich łączna 

powierzchnia użytkowa wynosiła 296 m2. Mieszkania socjalne są przeznaczone dla mieszkańców 

o niskich dochodach, pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych. Zasoby 

mieszkaniowe gminy są niewystarczające. W 2014 r. dostępnych było zaledwie 45 lokali 

mieszkalnych (12 socjalnych, 33 komunalnych) i potrzebne są inwestycje w tym zakresie. Na 
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terenie gminy, w mieście Żarki, działają cztery wspólnoty mieszkaniowe: trzy na Osiedlu 

Częstochowskim i jedna przy ul. Myszkowskiej. Największą atrakcyjnością dla prywatnych 

inwestycji budowlanych cieszy się Osiedle 600-lecia, os. Częstochowskie oraz Olesiów. Domy 

wielorodzinne znajdują się natomiast na Osiedlu Częstochowskim oraz przy ul. Myszkowskiej. W 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarki przewidziano tereny pod 

zabudowę jednorodzinną, brakuje jednak uzbrojonych działek, które byłyby zapleczem dla 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Gmina ma świadomość istnienia problemu 

mieszkaniowego. Jednym z planowanych działań w tym zakresie jest gruntowny remont budynku 

dawnej szkoły podstawowej w Wysokiej Lelowskiej i zaadaptowanie go na mieszkania dla 

potrzebujących mieszkańców. Docelowo ma tam powstać 9 mieszkań. 

Tabela 4. Wyposażenie mieszkań w wybrane instalacje techniczno-sanitarne w gminie Żarki na tle 

porównywanych jednostek terytorialnych w 2014 roku (w % mieszkań) 

Jednostka terytorialna wodociąg łazienka centralne 

ogrzewanie 

Żarki 94,5 84,0 74,2 

Koziegłowy 83,7 79,0 71,1 

Ogrodzieniec 98,0 91,2 71,2 

Woźniki 97,6 91,7 81,2 

powiat myszkowski 95,4 90,9 79,0 

śląskie 99,3 94,6 81,3 

Polska 99,0 95,4 86,9 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie Żarki wynosi 83,8 m2 i jest większa niż 

przeciętna wartość dla województwa (70,2 m2) i kraju (73,4 m2). 

Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne tj. wodociąg, łazienkę 

i centralne ogrzewanie w gminie Żarki jest nieco gorsze niż przeciętne wartości dla powiatu, 

województwa i kraju. Gmina wypada lepiej na tle sąsiedniej gminy Koziegłowy, ale słabiej 

w porównaniu z gminą Ogrodzieniec i Woźniki. W każdej z gmin największe odsetki posiada 

instalacja wodociągowa, zaś najniższe – centralne ogrzewanie (Tabela 4). Oprócz ogrzewania 

centralnego mieszkania mogą być wyposażone w ogrzewanie gazowe lub elektrycznie i stąd 

prawdopodobnie biorą się niższe wartości. Niższy standard techniczny mieszkań na obszarach 

wiejskich w stosunku do miast jest zjawiskiem charakterystycznym dla całego kraju. Mieszkania 

niewyposażone w centralne ogrzewanie prawdopodobnie są ogrzewane piecami kaflowymi, 

kuchniami węglowymi czy kominkami, zaś te niepodłączone do wodociągów zapewne zaopatrują 

się w wodę z przydomowych studni. 

W kontekście infrastruktury informatycznej warto nadmienić, że gmina Żarki (miasto Żarki i 

Wysoka Lelowska) została wyposażona w sieć światłowodową. Mieszkańcy będą mieli możliwość 

podłączenia w swoich mieszkaniach wysokiej jakości szybkiego Internetu bezprzewodowego, po 

wyłonieniu operatora do zarządzania siecią.  
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Sfera przestrzenna – podsumowanie 

Mocne strony 

 korzystne położenie transportowe gminy i względnie wysoki poziom dostępności 

komunikacyjnej wynikający z przechodzenia przez gminę trzech dróg wojewódzkich oraz 

z stosunkowo bliskiej odległości do lotniska Katowice-Pyrzowice; 

 wysoka atrakcyjność krajobrazowa gminy wynikająca z położenia na Jurze Krakowsko -

Częstochowskiej i tzw. Kueście Jurajskiej i występowania ostańców wapiennych. 

Z charakterystyczną rzeźbą terenu wiąże się też różnorodność gatunków fauny i flory oraz 

bogactwo zbiorowisk roślinnych; 

 występowanie na terenie gminy licznych źródeł stałych i okresowych będących 

potencjalną atrakcją turystyczną m.in. źródło Żarki-Leśniów, źródło Spod Brzozy czy 

źródło Suchej Wody; 

 stosunkowo duża lesistość gminy – w 2014 r. lasy zajmowały powierzchnię 3313,82 ha, co 

stanowi 33% obszaru gminy. Lesistość gminy jest zatem wyższa niż średnia dla Polski. Duże 

kompleksy leśne stwarzają potencjał do rozwoju sieci szlaków pieszych, rowerowych 

i szlaków do Nordic-Walking; 

 położenie gminy na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, który razem ze 

szlakiem Orlich Gniazd podnosi atrakcyjność turystyczną gminy w oczach potencjalnych 

turystów; 

 obecność na terenie gminy nowo utworzonego rezerwatu Cisy Przybynowskie oraz 

licznych pomników przyrody świadcząca o atrakcyjności przyrodniczej gminy; 

 występowanie w gminie miejsc atrakcyjnych pod względem geologicznym – tzw. 

kamionki m.in. Jaroszowie, co zaowocowało utworzeniem w Jaroszowie szlaku 

turystyczno-kulturowego o tematyce geologicznej; 

 systematyczne podejmowanie przez gminę inwestycji w kierunku  poprawy infrastruktury 

drogowej oraz sieci ścieżek rowerowych, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i 

komfort przemieszczania po terenie gminy; 

 aktywność gminy w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej przejawiająca się 

realizacją projektów inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej m.in. 

wyposażenie oczyszczalni ścieków w panele fotowoltaiczne, modernizacja sieci 

wodociągowej. Działania te świadczą o  dostrzeganiu przez gminnych decydentów 

znaczenia rozwoju infrastruktury komunalnej dla poprawy jakości życia mieszkańców i 

zmniejszania negatywnej presji na środowisko;  

 niemal całkowite pokrycie gminy miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (wskaźnik pokrycia planami wynosił w 2014 r. 99,3% i tym samym jest 

znacznie wyższy od średniej krajowej – o 70% i od wojewódzkiej – o 30%) 

 stosunkowo duża przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań (83,8m2), wyraźnie 

większa niż przeciętna wartość dla województwa (70,2 m2) i kraju (73,4m2) oraz dobre 

wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne, co z pewnością 

korzystnie wpływa na postrzeganą jakość życia w gminie. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 24 

Słabe strony 

 niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury technicznej przede wszystkim 

infrastruktury kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w 

sołectwach na obszarze wiejskim gminy. W dalszym ciągu udział mieszkańców 

korzystających z sieci kanalizacyjnej jest niepełny (w 2014 r. 38,3% mieszkańców korzystało 

z sieci kanalizacyjnej, co jest wartością wyraźnie niższą od średniej dla województwa 

(75,8%) i Polski (68,7%). Nie w pełni zadowala również wskaźnik pokazujący odsetek  

mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków (w 2014 r. 54,9% mieszkańców 

gminy było obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków, w województwie śląskim 

wskaźnik kształtuje się na poziomie blisko 80%, zaś w Polsce ok. 70%); 

 zły stan niektórych dróg gminnych, w szczególności dróg w sołectwach na obszarach 

wiejskich.  

 niezadowalający stan zbiorników wodnych na terenie gminy (zbiornik Zaborze – brak 

wody ze względu na sytuację hydrologiczną, kąpielisko obok stawu przy ul. Wierzbowej w 

Żarkach). Mają one duży potencjał do rozwoju funkcji rekreacyjnej, w tej chwili zaś 

pozostają zaniedbane. 

 słaba dostępność zasobów mieszkaniowych w gminie, także w przypadku lokali 

socjalnych. Stosunkowo duża jest również degradacja istniejących zasobów; 

 ograniczona dostępność komunikacją zbiorową do niektórych sołectw, co wynika 

z przejęcia obsługi połączeń przez przewoźników prywatnych, którzy nie realizują 

przejazdów na mało opłacalnych trasach. Przy czym w przypadku niektórych tras 

mieszkańcy nie byli zainteresowani przejazdami i wolą przemieszczać się własnymi 

autami.  

 problem niskiej emisji nasilający się szczególnie w okresie zimowym, kiedy ogrzewa się 

mieszkania i domy. 
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SFERA GOSPODARCZA 

Struktura lokalnej gospodarki 

„Gospodarka lokalna stanowi zbiór podmiotów gospodarujących na terenie gminy, między 

którymi istnieją różnorodne powiązania i współzależności, wynikające nie tylko z ich współpracy, 

tj. wymiany dóbr i usług, świadczenia pracy, ale i konkurencji itd.”14. Z perspektywy rozwoju 

społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych największe znaczenie ma liczba podmiotów 

gospodarczych, ich wielkość oraz struktura branżowa i własnościowa.  

W 2014 r. do rejestru REGON było wpisanych 869 podmiotów gospodarczych z gminy Żarki. 

W latach 2004-2014 liczba podmiotów gospodarczych w gminie podlegała dość dużym wahaniom. 

Od 2004 do 2009 r. dominowała tendencja spadkowa, natomiast w kolejnych latach można 

zauważyć ponowny wzrost. Liczba podmiotów nie wróciła jednak do tej z 2004 r. W stosunku do 

2004 r. nastąpił spadek liczby podmiotów o 5,4%. Gmina charakteryzuje się zatem umiarkowaną  

aktywnością gospodarczą. Zmianę liczby podmiotów wpisanych do REGON w latach 2004-2014 

przedstawia Rysunek 8. Przyjmując 2004 r. jako rok bazowy porównano gminę Żarki z innymi 

jednostkami terytorialnymi. Spadek liczby podmiotów gospodarczych w omawianym okresie 

zanotowała też gmina Koziegłowy. W gminie Woźniki i Ogrodzieniec nastąpił natomiast wyraźny 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych, odpowiednio o 25,7% i 13,4%.  

Rysunek 8. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w latach 2004 

–2014 w gminie Żarki 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

14
 Praca pod redakcją R.Brola; Gospodarka lokalna; Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 5 
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Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w gminie Żarki w latach 2004 – 2014 na tle 

porównywanych jednostek terytorialnych (w %) 

Jednostka terytorialna 
Liczba podmiotów gospodarczych 2004=100% 

2004 2014 

Żarki 100,0 94,5 

Koziegłowy 100,0 94,1 

Ogrodzieniec 100,0 113,4 

Woźniki 100,0 125,7 

powiat myszkowski  100,0 100,3 

śląskie 100,0 107,6 

Polska 100,0 115,2 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Rysunek 9. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów na 1000 mieszkańców) i wskaźnik 

przedsiębiorczości osób fizycznych w gminie Żarki na tle porównywanych jednostek 

terytorialnych w 2014 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Kondycję gospodarczą gminy mierzy się również wskaźnikiem przedsiębiorczości, który jest sumą 

podmiotów gospodarczych przypadającą na 1 000 mieszkańców. Wskaźnik przedsiębiorczości 

w gminie Żarki nie odbiega zbytnio od wskaźnika dla powiatu, województwa i kraju. Spośród 

porównywanych gmin największą przedsiębiorczością charakteryzuje się gmina Koziegłowy (115), 

zaś najniższą Woźniki, gdzie na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 79 podmiotów 

gospodarczych (Rys.9).  
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Przedsiębiorczość osób fizycznych jest generalnie na dużo niższym poziomie. W gminie Żarki na 

1000 mieszkańców przypada 88 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jest to 

wartość wyższa od średniej dla powiatu, województwa i kraju. Wyższą przedsiębiorczością osób 

fizycznych charakteryzuje się gmina Koziegłowy (100), natomiast najniższą ponownie gmina 

Woźniki (65). 

W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych przeważają przedsiębiorstwa sektora 

prywatnego natomiast biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, najwięcej jest tych 

zaliczanych do skali mikro czyli zatrudniających do 9 osób (Tabela 6). Niewielki jest odsetek 

przedsiębiorstw małych, jeszcze mniejszy średnich natomiast brakuje na terenie gminy firm 

dużych (o zatrudnieniu ponad 250 osób). Podobna struktura wielkościowa podmiotów 

gospodarczych występuje w porównywanych jednostkach terytorialnych.  

Lokalna gospodarka w gminie Żarki bazuje więc na mikro i małej przedsiębiorczości. Ich zaletą jest 

niewątpliwie duża elastyczność i szybkie przystosowywanie się do zmian na rynku. 

Tabela 6. Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych w 2014 roku w gminie Żarki na tle 

wybranych jednostek terytorialnych 

jednostka terytorialna liczba zatrudnionych pracowników 

0 – 9 10 – 49 50 – 249 powyżej 250 

Żarki 96,2 3,2 0,6 0,0 

Koziegłowy 96,3 3,4 0,3 0,0 

Ogrodzieniec 96,8 2,7 0,3 0,2 

Woźniki 94,5 4,9 0,7 0,0 

powiat myszkowski 95,7 3,6 0,6 0,1 

śląskie 94,9 4,2 0,8 0,1 

Polska 95,6 3,6 0,7 0,1 

Źródło: BDL GUS, 2014 

Według danych zaczerpniętych z BDL GUS na rok 2014, w strukturze podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w gminie Żarki dominowały te prowadzące pozostałą działalność, a 

więc usługowe (62,5%). Udział sektora usługowego w strukturze podmiotów gospodarczych jest 

niższy zarówno od porównywanych gmin, jak i od powiatu, województwa i kraju. Gmina Żarki 

charakteryzuje się natomiast wyższym niż w innych jednostkach terytorialnych udziałem sektora 

przemysł i budownictwo, w którym działa blisko 36% podmiotów gospodarczych. W porównaniu 

z średnią dla Polski jest to wartość o 14,5% wyższa (Tabela 7). Najniższy jest odsetek 

przedsiębiorstw z sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – wynosi 1,61%. 

Z porównywanych gmin tylko Koziegłowy notują niższą wartość tego wskaźnika. Zauważalnie 

wyższy odsetek podmiotów z sektora rolniczego występuje w gminie Woźniki (4,2%). 
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Tabela 7. Struktura podmiotów gospodarczych według sektorów gospodarki w gminie Żarki 

w 2014 roku na tle wybranych jednostek terytorialnych (w %) 

Jednostka terytorialna Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

Przemysł i 

budownictwo 

Pozostała działalność 

(usługi) 

Żarki  1,61           35,8         62,6 

Koziegłowy 1,51 30,0 68,5 

Ogrodzieniec 2,02 26,0 71,9 

Woźniki 4,22 32,5 63,2 

powiat myszkowski 1,22 28,3 70,4 

śląskie 1,07 21,2 77,7 

Polska 1,84 21,3 76,8 

Źródło: BDL GUS, 2016 

W strukturze branżowej podmiotów gospodarczych uwzględniającej podział na poszczególne 

sekcje PKD 2007 w gminie Żarki zaznacza się przewaga podmiotów z trzech sekcji: sekcji G 

(Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), do 

której zakwalifikowano 32,1% wszystkich podmiotów gospodarczych, sekcji C (Przetwórstwo 

przemysłowe) – 25,4% oraz sekcji F (Budownictwo) – 9,8%.Podmiotów z pozostałych sekcji jest 

znacznie mniej. Pozostałą działalność usługową prowadzi 5,3% wszystkich podmiotów, zaś 

działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami zajmuje się 4,1% podmiotów. Na podstawie 

przedstawionej w Tabeli 7 struktury branżowej wg sekcji PKD można uznać, że gmina Żarki 

posiada profil handlowo-usługowy z wyraźnie zaznaczającą się sekcją przetwórstwa 

przemysłowego.  W sekcji tej działa bowiem jeden na cztery podmioty w gminie.  

Duże znaczenie w rozwoju żareckiej gospodarki ma działalność związana z produkcja i naprawą 

obuwia. Szewstwo i krawiectwo były jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zawodów, 

szczególnie wśród ludności żydowskiej zamieszkującej niegdyś Żarki. Tradycja szewska jest 

obecnie kontynuowana. Natomiast na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej na terenie gminy zarejestrowanych jest 135 przedsiębiorstw zajmujących się 

produkcją obuwia (dane z maja 2016r.). Zgodnie z centralną ewidencją podmioty te zajmują się 

produkcją  obuwia różnego typu, z różnego materiału, włączając modelowania, produkcję część 

obuwia: takich jak cholewki, spody, obcasy. 

W kontekście rozwoju handlu w gminie należy wspomnieć o silnych tradycjach targowych. 

W mieście Żarki regularnie odbywa się targ – największy w północnej części województwa 

śląskiego teren zajęty pod targowisko i infrastrukturę przyległą, czyli drogi, parkingi, chodniki to 

około 5 ha. Plac targowy zlokalizowany jest przy zabytkowym zespole stodół z II połowy XIX w. 

Historycznie stodoły te były miejscem przechowywania towaru oraz miejscem handlu. Obecnie 

tylko jedna z nich zwana Kupieckim Sąsiekiem jest otwierana kilka razy w roku (zawsze sobota: 

przed Niedzielą Palmową, oraz podczas długich weekendów np. w maju i w czerwcu). Odbywają 

się tam pokazy produktów tradycyjnych,  rękodzieła i lokalnych przysmaków: serów kozich 

wędzonych, chleba tatarczucha, smalcu czy wiejskiego chleba. Władze gminy podejmowały na 

placu targowym inwestycje wspierane ze środków unijnych m.in. zmodernizowano główny 



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 29 

deptak, utworzono chodniki i parkingi w sąsiedztwie targu, wybrukowano plac targowy na 

powierzchni 1,5 ha, a także uzbrojono teren pod planowane hale targowe. Targ jest ważnym 

miejscem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Na 1,5 hektara powierzchni zlokalizowanych jest 

ok. 500 stoisk. Targowisko przyciąga klientów z całego województwa. W dni targowe odwiedza je 

ok. 10 tys. osób15. Gmina osiąga wysokie wpływy do budżetu z opłaty targowej, w 2014 r. wyniosły 

541635,36 zł. Z dzierżawy stanowisk na targowisku odnotowano 1 293 183,00 zł.  

Korzystny wpływ na lokalną gospodarkę ma ruch pątniczy pielgrzymów udających się do 

Sanktuarium w Leśniowie, które stało się regionalnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz tych, 

którzy zatrzymują się tutaj w pielgrzymce do Częstochowy. Przez Leśniów prowadzi trasa ok. 40 

pielgrzymek na Jasną Gorę. Nasilenie tego ruchu następuje głównie w okresie letnim.   

Tabela 8 Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 w gminie Żarki w 2014 roku 

sekcja PKD 2007 
liczba 

podmiotów 

% ogółu 

podmiotów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 14 
1,6 

 

B Górnictwo i wydobycie 0 0 

C Przetwórstwo przemysłowe 221 25,4 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
1 0,1 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
4 0,5 

F Budownictwo 85 9,8 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
279 32,1 

H Transport i gospodarka magazynowa 33 3,8 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
36 4,1 

J Informacja i komunikacja 8 0,9 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 21 2,4 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 0,5 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  34 3,9 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 10 1,2 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
10 1,2 

P Edukacja 30 3,5 

 

15
http://www.umigzarki.pl/ 
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Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 2,0 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 16 1,8 

S Pozostała działalność usługowa 

46 5,3 
T 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Władze samorządowe są odpowiedzialne za podejmowanie działań zmierzających do 

podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gmin zarówno dla istniejących przedsiębiorców, jak 

i potencjalnych inwestorów. Wśród tych działań można wymienić: przygotowywanie terenów 

inwestycyjnych, stosowanie ulg wobec przedsiębiorców czy prowadzenie działań informacyjnych 

i promocyjnych.  

Gmina Żarki promuje się jako gmina, która znajduje się w drugiej dziesiątce najlepiej 

prosperujących i  rozwijających się gmin w woj. śląskim wśród 167 samorządów. W 2014 r. 

dochody gminy wyniosły prawie 34 mln zł, w przeliczeniu na mieszkańca: 4029,29zł. Gmina 

bardzo prężnie pozyskuje dotacje unijne i jest pod tym względem liderem w regionie 

częstochowskim. Atutem gminy, który wpływa na jej atrakcyjność inwestycyjną jest położenie na 

skrzyżowaniu dróg biegnących ze Śląska do Małopolski. Miasteczko Żarki od wieków pełniło 

funkcję ważnego ośrodka handlowego i usługowego – głównie za sprawą największego 

targowiska miejskiego w regionie częstochowskim.  

Gmina ma również dobre warunki do rozwoju turystycznego. Położenie na Szlaku Orlich Gniazd, 

ślady kultury żydowskiej, zabytki architektury, ważne miejsce pielgrzymkowe (sanktuarium 

w Leśniowie) są argumentem za tym, by inwestować w zaplecze turystyczne. 

Mimo niewątpliwej atrakcyjności gminy jej możliwości w zakresie przyciągnięcia inwestorów są 

ograniczone. W planie zagospodarowania są tereny pod inwestycje przy ul. Myszkowskiej w 

Żarkach, ale znajdują w rękach prywatnych. Ich przeznaczenie jest pod zabudowę  produkcyjną, 

usługowo-wytwórczą, logistyczną. 

Gmina posiada działkę pod inwestycję położoną w Przybynowie. Działka ma powierzchnię 2763 

m2 i znajduje się na niej budynek dawnego ośrodka zdrowia. Powierzchnia użytkowa wynosi 351,1 

m2. Działka posiada dostęp do drogi gminnej i powiatowej, jest przeznaczona pod usługi 

komercyjne. Gmina oferuje inwestorom pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji16.  

 

Rolnictwo 

Gmina miejsko-wiejska Żarki nie posiada dobrych warunków do rozwoju rolnictwa. W wiejskich 

częściach gminy funkcjonują gospodarstwa rolne, ale są one raczej małych rozmiarów, 

 

16
http://www.umigzarki.pl/ 
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z niewielkim zakresem upraw, a źródłem ich dochodu nie jest wyłącznie uprawa roli. Warto 

wspomnieć chociażby o Ostrowie, gdzie prowadzone jest zagroda edukacyjna – Zagroda 

Maciejówka ze stadem owieczek. Prowadzone są tam warsztaty edukacyjne i prelekcje na temat 

życia na wsi, tradycji i zwierząt gospodarskich. Organizowane są też imprezy integracyjne i 

biesiady. Odwiedzający mają też możliwość spróbować lokalnych produktów kulinarnych. 

Ponadto na miejscu funkcjonuje pierogarnia.  

Rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne o znacznych rozmiarach jest zaledwie kilku. 

Przykładem może być gospodarstwo rodzinne w Zaborzu wielkości 90 ha specjalizujące się 

w produkcji mleka i zboża. W przypadku tego gospodarstwa kwota mleczna (produkcja mleka) 

wyniosła w 2013 r. 235 tys. litrów przy 52 sztukach bydła rasy mlecznej holsztyna-fryzyskiej. 

Gospodarze aktywnie pozyskują środki unijne m.in. dotację na rozwój i modernizację 

gospodarstwa poprzez dobudowanie nowej obory i hali dojowej z wyposażeniem, zakup ciągnika 

i maszyn, budowę stodoły, utwardzenie placu manewrowego. W Jaworzniku przy ul. Szkolnej 

znajduje się gospodarstwo nastawione głównie na hodowlę bydła mlecznego. W Żarkach przy ul. 

Częstochowskiej prowadzone jest gospodarstwo rolne o wielkości 53 ha – nastawione na 

produkcją zbóż i rzepaku. Natomiast w Jaroszowie na dużą skalę prowadzona jest produkcja  

roślina – zboża, rzepak, gryka. Wydajność dla rzepaku wynosi 42 dct,  a dla zbóż około 48 dct. 

Jak wspomniano wcześniej w Jaworzniku znajdują się źródła, z których wypływ wody jest tak 

intensywny, że powstały stawy rybne. W sołectwie tym rozwija się gospodarka rybna – 

prowadzona w 9 gospodarstwach. Łączna powierzchnia użytkowa stawów w tych 

gospodarstwach wynosiła w 2014 r. 38,2 ha. W dwóch największych gospodarstwach stawy liczą 

po ok. 10 ha.  Działalność tych podmiotów ma wpływ na rozwój całej miejscowości gdyż po ryby – 

pstrągi i karpie – przyjeżdżają tutaj klienci nie tylko z gminy, ale z całego Śląska 

Użytki rolne zajmowały w 2005 r. (najświeższe dostępne na BDL GUS dane) 57,3% powierzchni 

gminy, z czego 74% stanowiły grunty orne. W porównywanych gminach udział użytków rolnych 

jest większy, przykładowo w Koziegłowach wynosi 72%. Odsetek powierzchni zajęty pod użytki 

rolne w gminie Żarki jest porównywany ze średnią krajową (58,2%) i nieco niższy niż w powiecie 

myszkowskim (64,4%) (Tabela 9). 

Tabela 9. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni jednostki terytorialnej w 2005 r. 

Jednostka terytorialna Powierzchnia  

[ha] 

Powierzchnia 

użytków rolnych [ha] 

Udział użytków rolnych 

w powierzchni ogółem [%] 

Żarki 10 100 5 786 57,3 

Koziegłowy 15 964 11 532 72,3 

Ogrodzieniec 8 478 3 904 46,0 

Woźniki 12 762 7 418 58,1 

powiat myszkowski 47 925 30 871 64,4 

śląskie 1 233 309 611 167 49,5 

Polska 31 267 967 18208403 58,2 

Źródło: BDL GUS, 2016 
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Powierzchnia gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wynosiła w 2010 r. łącznie 

3029,88 ha, z czego 51,5% przypadała na gospodarstwa o powierzchni poniżej 5 ha. Wskazuje to 

na rozdrobnioną strukturę gospodarstw w gminie.   

Rysunek 10. Struktura powierzchni użytków rolnych w gminie Żarki w 2005 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Znaczenie rolnictwa w gminie miejsko-wiejskiej Żarki maleje ze względu na coraz mniejszą jego 

opłacalność. Nieliczni żyją wyłącznie z uprawy roli. Chociaż udział gruntów ornych w użytkach 

rolnych jest stosunkowo duży, mało urodzajne gleby uniemożliwiają prowadzenie efektywnej 

gospodarki rolnej. Formą dywersyfikacji gospodarstw rolnych może być np. prowadzenie 

działalności agroturystycznej.  Rozwój agroturystyki opiera się na zasobach gospodarstw rolnych 

oraz na zasobach przyrodniczych i kulturowych wsi. Działalność ta jest korzystna zarówno dla 

osób, które ją prowadzą, jak i dla i społeczności lokalnych zamieszkujących wsie. Przez gminę 

Żarki wiedzie Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych. Skupia on gospodarstwa wiejskie, 

które prowadzą działalność agroturystyczną i trzymają w zagrodach zwierzęta. Są to następujące 

gospodarstwa: 

  Zagroda plastyczno-kulinarna „Maciejówka” w Ostrowie – miejsce to oferuje m.in. 

warsztaty rękodzieła. 

 Zagroda Strusia w Przybynowie – gdzie odwiedzający dowiedzą się wszystkiego o życiu 

tego największego  nielotnego ptaka na świecie. 

 Zagroda Agrogospodarstwo „Pod Skałką” w Przybynowie – atrakcją w zagrodzie są takie 

zwierzęta jak: kangur, alpaka, czy wielbłąd. 

W miejscach tych odwiedzający mogą zasmakować prawdziwego wiejskiego życia i skosztować 

naturalnych lokalnych produktów. 

 

Rynek pracy 

Aktywność ekonomiczna ludności znacząco oddziałuje na kondycję gospodarki lokalnej, a co za 

tym idzie – na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego określonej jednostki terytorialnej. 

grunty orne 

sady 

łąki 

pastwiska 
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Największym problemem zaznaczającym się w skali krajowej, regionalnej i lokalnej jest wysokie 

bezrobocie. Zjawisko to wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarczy, a także generuje szereg 

innych problemów społecznych tj. wzrost konfliktów i napięć, wzrost przestępczości, biedę.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Żarki wynosiła w 2014 r. 531 osób. W stosunku 

do 2004 roku liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 271 osób czyli o 33,8%. Do roku 

2008 r. zarówno w gminie Żarki, jak i porównywanych gminach zaznaczała się tendencja 

spadkowa w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w kolejnych latach liczba 

bezrobotnych nieznacznie wzrastała, co było zapewne skutkiem ogólnego kryzysu 

gospodarczego w kraju. We wszystkich analizowanych gminach od 2013 r. notowany był ponowny 

spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Najwyższa liczba bezrobotnych w 2014 r. była 

w gminie Koziegłowy, najniższa zaś w Woźnikach (Rys. 11). 

Rysunek 11. Zmiana liczby zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Żarki na tle wybranych gmin 

w latach 2004-2014. 

 

Źródło: BDL GUS, 2014 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. w gminie Żarki dominowały k0biety (51,5%). Jest 

to odwrotna tendencja niż w województwie czy kraju, gdzie większość bezrobotnych stanowią 

mężczyźni. Jeszcze wyższy odsetek bezrobotnych kobiet występował w gminie Woźniki (58%) 

i Koziegłowy (53,6%).   

Bezwzględna liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obrazuje skali problemu. Bardziej 

miarodajnym wskaźnikiem jest liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Wskaźnik ten w gminie Żarki był w 2014 r. najwyższy w porównaniu z wybranymi jednostkami 

terytorialnymi. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 10,2 osoby pozostające bez 

zatrudnienia. Jest to wartość wyższa od średniej dla powiatu myszkowskiego (9,0), województwa 

śląskiego (6,1) i Polski (7,5).   

Tabela 10 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według płci oraz udział bezrobotnych na 100 

osób w wieku produkcyjnym w 2014 roku w gminie Żarki na tle wybranych gmin 
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Jednostka terytorialna Mężczyźni Kobiety Bezrobotni na 100 osób w 

wieku produkcyjnym  

Żarki 48,5 51,5 10,2 

Koziegłowy 46,4 53,6 7,6 

Ogrodzieniec 50,9 49,1 8,1 

Woźniki 42,0 58,0 5,8 

powiat myszkowski 48,5 51,5 9,0 

śląskie 53,3 46,7 6,1 

Polska 51,8 48,2 7,5 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Na koniec 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu myszkowskiego wynosiła 16,2%. 

Spadek bezrobocia w powiecie postępuje w szybkim tempie, bowiem na koniec 2015 r. omawiany 

wskaźnik osiągnął 13,4% i jest to najniższa stopa bezrobocia od 1998 r. Jest to wynikiem podjęcia 

przez jednostkę powiatu i Powiatowy Urząd Pracy szeregu projektów aktywizacyjnych oraz 

prowadzenia bardziej aktywnej polityki aktywizacji inwestycyjnej.   

 

Finanse samorządowe  

Strategiczne zarządzanie jednostką terytorialną nierozerwalnie wiąże się z kwestią finansową. 

Decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania, ale również plany rozwojowe na kolejne lata 

muszą uwzględniać możliwości finansowe gminy. Dobre gospodarowanie posiadanymi środkami 

i umiejętność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania są podstawą rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. Przy czym należy mieć na uwadze nie tylko dochody i wydatki budżetowe, 

ale również występującą między nimi relację.  
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Rysunek 12. Dochody i wydatki budżetowe w gminie Żarki w latach 2004– 2014 (w zł) 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

W przypadku gminy Żarki można mówić o zrównoważonej sytuacji finansowej gminy. W 2014 r. 

gmina Żarki osiągnęła dochody w wysokości 33 705 003,86 zł, natomiast wydatki nieznacznie 

przewyższyły dochody i wyniosły 33 758 129,37zł. W latach 2004-2014 rosły zarówno dochody, jak i 

wydatki gminy, przy czym relacja między nimi była w kolejnych latach zróżnicowana. Największy 

deficyt budżetowy można było zaobserwować w 2010 r. Przez ostatnie dwa lata gmina notowała 

nieznaczny deficyt (Rys. 12). Deficyt budżetu oznacza przewagę wydatków nad dochodami, mówi 

o inwestowaniu gminy, a tak niewielki deficyt, jak w przypadku gminy Żarki nie jest niczym 

niepokojącym, świadczy raczej o kontrolowanym bilansowaniu budżetu. 

W stosunku do roku 2004 dochody budżetowe w gminie wzrosły o 134%, natomiast wydatki 

o 108%. Dla porównania kondycji finansowej gminy Żarki z innymi jednostkami terytorialnymi 

warto posłużyć się wskaźnikiem dochodów i wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. W 2014 r. wskaźnik ten wyniósł w gminie odpowiednio 4029,3 zł i 4035,6 zł, zatem 

kształtował się na bardzo wyrównanym poziomie. Zarówno dochody, jak i wydatki w gminie Żarki 

były najwyższe spośród wszystkich porównywanych gmin. Najniższe wartości tego wskaźnika 

zanotowała gmina Ogrodzieniec. Poziom dochodów i wydatków na mieszkańca w Żarkach był 

wyższy niż średnia dla powiatu, zbliżony do średniej krajowej  i minimalnie niższy od średniej dla 

województwa (Rys. 13).  
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Rysunek 13. Dochody i wydatki budżetowe ogółem na 1 mieszkańca w gminie Żarki na tle 

porównywanych jednostek terytorialnych w 2014 roku 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Warto przyjrzeć się bliżej wydatkom majątkowym gminy (Rys.14). Jest to rodzaj wydatków, który 

obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na 

dofinansowanie konkretnych inwestycji. Wydatki te świadczą o aktywności inwestycyjnej 

podejmowanej przez jednostki terytorialne. W 2014 r. wydatki majątkowe gminy Żarki wyniosły 

9 304 829,4 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 1106, 93 zł. Jest to wartość znacząco 

przewyższająca średnie dla porównywanych gmin, powiatu myszkowskiego (856,6 zł), 

województwa śląskiego (970,2 zł) i Polski (779,9 zł). Przykładowo w gminie Ogrodzieniec wydatki 

majątkowe są prawie 2,5-krotnie niższe. Wysokie wydatki majątkowe na mieszkańca ma również 

gmina Koziegłowy. W 2015 r. w gminie Żarki również utrzymywała się wysoka tendencja w 

zakresie wydatków majątkowych. Według sprawozdania budżetowego gminy za 2015 r. wydatki 

majątkowe wyniosły ogółem 13 619 515, 37 zł., z czego 9 688 123,07 było przeznaczone na 

programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych17. 

 

17
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Żarki za 2015 r. 
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Rysunek 14. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w gminie Żarki na tle porównywanych jednostek 

terytorialnych w 2014 r. 

 

Tabela 11. Dochody budżetowe gminy Żarki i porównywanych jednostek terytorialnych według 

głównych źródeł pochodzenia w 2014 roku (w %) 

Jednostka terytorialna Dochody 

własne 

Dotacje 

celowe 

Subwencje ogólne  Dotacje na zadania 

inwestycyjne 

Żarki 33,0 20,4 30,4 16,2 

Koziegłowy 38,4 22,2 30,3 9,1 

Ogrodzieniec 56,7 11,7 31,3 0,3 

Woźniki 46,5 15,5 33,6 4,4 

powiat myszkowski 43,8 19,8 28,0 8,4 

śląskie 58,3 11,7 22,6 7,4 

Polska 55,4 13,7 25,0 5,9 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Do głównych źródeł dochodów gmin należą dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. 

W 2014 r. w strukturze dochodów gminy Żarki dominowały dochody własne i subwencje ogólne, 

które stanowiły odpowiednio 33,0% i 30,4% dochodów w budżecie (Tabela 11). Na dochody własne 

gminy składają się m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. To źródło 

dochodów gminy wskazuje na stopień jej samodzielności finansowej tzn. na ile bieżące wydatki w 

gminie są uniezależnione od finansów płynących z budżetu państwa. Gmina Żarki ma najniższe 

dochody własne spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych. Z gmin 

uwzględnionych w porównaniu najwyższe dochody własne zanotował Ogrodzieniec. Średnia 
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krajowa wynosi 55,4%, a średnia wojewódzka 58,3. Omawiając dochody własne w gminie Żarki 

warto wspomnieć o ważnym ich źródle, jakim jest opłata targowa oraz dochody z dzierżawy 

stanowisk na targowisku. Targowisko w Żarkach cieszy się dużą popularnością w regionie, co 

przekłada się na znaczne wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty targowej. W 2014 r. wyniosły 

one 541 635,36 zł, co stanowi co stanowiło blisko 5% z łącznej sumy dochodów własnych, 

a dzierżawy stanowisk 1 292 183,00 zł, co stanowiło blisko 12 % z łącznej sumy dochodów 

własnych.  

Kolejnym ważnym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która stanowi sumę 

dofinansowania uzyskiwaną przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa. 

W 2014 r. subwencja ogólna wynosiła nieco ponad 30% dochodów budżetowych gminy Żarki. 

Trzecie zasadnicze źródło dochodów w gminach to dotacje celowe. Są one publicznymi środkami 

o charakterze bezzwrotnym, które wydatkowane są na precyzyjnie zdefiniowane zadania czy cel i 

które gmina zobowiązana jest wykorzystać w określonym terminie. Dotacje celowe stanowiły w 

2014 r. 20,4% dochodów budżetowych gminy Żarki. Dotacje celowe są głównie na zadania zlecone 

z zakresu pomocy społecznej. Wyższy udział dotacji celowych zanotowała tylko gmina 

Koziegłowy. W powiecie, województwie i kraju dotacje celowe stanowią wyraźnie niższe odsetki, 

odpowiednio 19,8%, 11,7% i 13,7% (Tabela 11). 

Oprócz trzech wspomnianych źródeł dochodów gminy mogą pozyskiwać środki z Unii 

Europejskiej i środki z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie inwestycji. 

Stosunkowo niewielkie dochody własne w porównaniu z innymi jednostkami gmina Żarki stara się  

kompensować poprzez prężne działania nakierowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

inwestycje (krajowe i unijne dotacje na zadania inwestycyjne). Gmina Żarki charakteryzuje się 

najwyższym udziałem tej kategorii dochodów spośród wszystkich porównywanych jednostek 

terytorialnych (16,2%). Sukcesy gminy w pozyskiwaniu środków unijnych odzwierciedlają 

ogólnopolskie rankingi. Żarki zajmują wysokie miejsce pod tym względem w skali całego kraju. 

W rankingu samorządów opublikowanym w 2014 przez „Rzeczpospolitą” w kategorii wysokości 

pozyskanych środków z Unii Europejskiej gmina Żarki zajęła 36 miejsce wśród 908 gmin miejskich i 

miejsko-wiejskich z całej Polski18. 

 

Tabela 12. Wydatki budżetowe gminy Żarki według wybranych działów klasyfikacji budżetowej 

w 2014 roku i w 2008 r. 

Dział klasyfikacji budżetowej Ogółem 

[tys. PLN] 

Odsetek 

całości [%] 

Te same 

wydatki w 

2008 r. 

Rolnictwo i łowiectwo 69322,27 0,2 0,7 

Transport i łączność 4235688,58 12,5 14,0 

Działalność usługowa 115785,41 0,3 0,2 

 

18
 Za: http://www.umigzarki.pl/aktualnosci/2835 
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Administracja publiczna 4060458,33 12,0 11,5 

Obsługa długu publicznego 190783,31 0,6 0,6 

Oświata i wychowanie 9977836,62 29,6 37,7 

Ochrona zdrowia 169422,80 0,5 1,2 

Pomoc społeczna 5542579,44 16,4 20,8 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1646188,31 4,9 2,4 

Kultura fizyczna 1554959,80 4,6 2,7 

Pozostałe wydatki budżetowe 69322,27 0,2 0,7 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Analiza wydatków budżetowych gminy Żarki z podziałem na główne działy klasyfikacji 

budżetowej pokazuje, że najwięcej środków przeznaczanych jest na wydatki związane z oświatą 

i wychowaniem (9977836,62zł czyli 29,6% ogółu wydatków), pomoc społeczną (16,4%), transport 

i łączność (12,5%) oraz administrację publiczną (12,0%). W porównaniu z 2008 r. o 8,1% wzrosły 

wydatki na oświatę i wychowanie, a o 4,4% na pomoc społeczną. Nieznacznie zmniejszyły się 

natomiast wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz na kulturę fizyczną. Na 

niezmienionym poziomie pozostały zaś wydatki na administrację publiczną (Tabela 12). 

Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło jednostkom samorządu terytorialnego 

pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych tj.: Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). 

Pozyskane dotacje pozwalają gminom realizować różnego rodzaju projekty, zarówno 

inwestycyjne, jak i o charakterze społecznym. Aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych 

świadczy o zaradności gmin, dzięki czemu mogą realizować działania, na które samodzielnie nie 

mogłyby sobie pozwolić. Gmina Żarki jest w regionie częstochowskim pionierem w zakresie 

pozyskiwania dotacji unijnych. 

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) gmina uzyskała dofinansowanie unijne na 

łączną kwotę: 29 594 963,48 zł. W latach 2007-2015 gmina uzyskała dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych na łączną kwotę: 45 911 795,15 zł. Środki finansowe pozyskiwano m.in. 

z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW w 

Warszawie, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Programu Rozwoju Inwestycji 

Sportowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  Dzięki pozyskanym środkom gmina zrealizowała 

ponad 70 projektów z różnych dziedzin (rewitalizacja, kultura, edukacja, sport i rekreacja, ochrona 

środowiska, turystyka, ochrona zdrowia, infrastruktura, informatyzacja, praca i integracja 

społeczna). Warto wymienić kilka większych projektów: Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach 

na potrzeby Ośrodka Kultury etap I i II (z RPO Śląskiego na kwotę blisko 3,9 mln zł), Budowa 

Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej (z RPO 

Śląskiego, 3 mln zł), Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej 

części Województwa Śląskiego na terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów (RPO Śląskie, ok. 2,9 mln 

zł), utworzenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie (RPO Śląskie, ok. 3,8 mln zł), 
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Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Żarki wraz z modernizacją 

ujęcia wody w Zaborzu (PROW, 2,6 mln zł), Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób 

bezrobotnych na terenie gminy Żarki (PO KL, 1 mln zł).  Gmina pozyskała też liczne dotacje na 

inwestycje z zakresu budowy i remontów dróg środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W Tabeli 13 zebrano 

wszystkie inwestycje zrealizowane w gminie w latach 2007-2015 z udziałem dofinansowania 

zewnętrznego.   

 

Tabela 13. Inwestycje zrealizowane w Gminie Żarki w latach 2007-2015 z dofinansowaniem 

zewnętrznym 

Dziedzina Nazwa projektu Wartość 

dofinansowania 

[zł] 

Program 

rewitalizacja 

  

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie 

w Żarkach 

3 825 011,24 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana 

Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej 

miasta 

2 293 081,55 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

kultura  

  

  

  

  

Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na 

potrzeby Ośrodka Kultury etap I i II 

3 872 755,83 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaroszowie 500 000,00 PROW 

Budowa wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju 

Wsi  w Suliszowicach   

298 917,70 PROW 

Impreza promująca lokalne walory Miasta i 

Gminy Żarki 

49 806,88 PROW 

Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w 

Przybynowie oraz Żarkach przez zakup 

strojów galowych i instrumentów dla 

członków orkiestry 

21 938,36 PROW 

edukacja 

  

  

Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach 

wraz z Jurajskim Centrum Informacji 

Europejskiej 

3 073 183,38 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Indywidualizacja zajęć w klasach I-III SP w 

Gminie Żarki 

145 452,85 Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

Uczymy nowocześnie w Żarkach 82 992,00 Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

 
Sport bez granic - przebudowa kompleksu 

sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach 

1 559 369,58 RPO 

Województwa 
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sport i rekreacja 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 

etap I 

Śląskiego 

Nawodnienie płyty głównej boiska przy ulicy 

Steinkellera w Żarkach 

17 500,43 PROW 

Budowa boisk wielofunkcyjnych w 

miejscowości Przybynów, Zawada, Jaworznik, 

Kotowice 

400 586,00 PROW 

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. 

Steinkellera w Żarkach 

576 900,00 Program 

Rozwoju 

Inwestycji 

Sportowych w 

Ministerstwie 

Sportu i 

Turystyki  

Budowa placów zabaw wraz z 

zagospodarowaniem terenu na terenie Gminy 

Żarki 

149 207,75 PROW  

Moje boisko-Orlik 2012 przy SP Żarki 830 000,00 Moje boisko- 

Orlik 2012 w 

Ministerstwie 

Sportu i 

Turystyki 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu 

600-lecia w Żarkach  

106 802,00 PROW 

Zewnętrzne siłownie miejscem propagowania 

zdrowego trybu życia w Gminie Żarki - etap I i 

II 

50 000,00 PROW 

I Bieg Jurajskich Ścieżek 35 086,41 PROW 

Udostępnienie odśnieżarki wirnikowej oraz 

urządzenia do pielęgnacji boisk ze sztuczną 

nawierzchnią poprzez zakup wskazanych 

urządzeń 

17 268,64 PROW 

 

 

 

 

 

turystyka 

  

  

Turystyczna frajda - zagospodarowanie terenu 

w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych 

w Gminie Żarki. 

872 160,56 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki 

spacerowo-rowerowe w północnej części 

Województwa Śląskiego na terenie gmin 

Żarki, Niegowa, Janów. 

2 877 971,02 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Budowa miedzygminnego szlaku konnego- 

orężem turystyki w Gminach Koziegłowy, 

Poraj, Żarki 

77 965,10 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 469 621,70 RPO 
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kąpielisku w Żarkach Województwa 

Śląskiego 

Przebudowa obiektów małej architektury 

oraz zagospodarowanie terenów w gminie 

Żarki 

69 967,00 PROW  

Moje miejsce na Jurze- utworzenie 

turystycznej strony internetowej  

upowszechniającej ofertę turystyczną Gminy 

Żarki z przygotowaniem mobilnych roll-up 

12 115,50 PROW 

Rozwój turystyki poprzez wydanie publikacji i 

folderów promujących walory Gminy Żarki 

17 448,92 PROW 

ochrona 

środowiska 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Termomodernizacja budynków Szkół 

Podstawowych w: Zawadzie, Jaworzniku, 

Przybynowie 

900 688,65 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Termomodernizacja budynków Szkół 

Podstawowych w: Zawadzie, Jaworzniku 

225 726,00 dotacja 

WFOŚiGW 

Katowice 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i 

Gminy w Żarkach  

10 415,00 dotacja 

WFOŚiGW 

Katowice 

Termomodernizacja budynku Przedszkola 

Publicznego w Żarkach 

337 701,15 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Termomodernizacja budynku OSP w 

Kotowicach wraz z zakupem wyposażenia 

163 200,00 PROW 

Termomodernizacja budynku użyteczności 

publicznej w Kotowicach 

132 437,19 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Termomodenizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Żarkach 

301 023,00 dotacja 

WFOŚiGW 

Katowice 

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku 

poprzez montaż instalacji solarnych na terenie 

posesji prywatnych w Gminie Żarki 

756 756,00 PROW 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terenie Gminy Żarki – etap II  

68 145,02 dotacja z 

NFOŚiGW w 

Warszawie   

Usuwanie i utylizacja azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z Gminy Żarki 

258 633,08 Pożyczka z 

WFOŚiGW i 

dotacja z 

NFOŚiGW  

Program wymiany pieców  345 048,25 pożyczka z 

WFOŚiGW w 
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Katowicach 

Budowa kompostowni osadów ściekowych 

przy oczyszczalni ścieków w Żarkach 

216 750,00 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka 

Lelowska zadanie IV 

3 442 466,39 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z 

przyłączami w gminie Żarki wraz z 

modernizacją ujęcia wody w Zaborzu. 

2 612 728,87 PROW 

Modernizacja procesu technologicznego 

oczyszczania ścieków wraz z modernizacją 

przeróbki osadu nadmiernego na oczyszczalni 

ścieków w Żarkach oraz zakup wozu 

asenizacyjnego. 

643 800,00 PROW 

Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Żarkach,  

49 000,00 dotacja 

WFOŚiGW w 

Katowicach 

ochrona zdrowia Aktywne Centrum Zdrowia - przebudowa i 

rozbudowa Gminnego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury 

medycznej. 

1 142 129,85 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

praca i integracja 

społeczna 

  

  

  

Aktywna integracja społeczna i zawodowa 

osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki 

1 010 545,40 Program 

Operacyjny 

Kapitał Ludzki 

Tworzenie lokalnych świetlic w Gminie Żarki 174 000,00 Tworzenie 

lokalnych 

systemów 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

uzależnień oraz 

przeciwdziałani

e przemocy w 

rodzinie 

Wzmocnienie rozwoju lokalnych świetlic  w 

Gminie Żarki 

481 370,00 Wzmacnianie 

rozwoju 

lokalnych 

systemów 

profilaktyki o 

rozwiązywania 

problemów 

uzależnień oraz 

przeciwdziałani
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e przemocy w 

rodzinie 

Zajęcia edukacyjne połączone z 

przygotowaniem filmu dokumentalnego nt 

przeszłości Żarek 

21 860,40 PROW 

informatyzacja 

  

  

Budowa infrastruktury informatycznej dla 

Subregionu Północnego E-region 

częstochowski 

136 752,48 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

e-Myszkovia 29 143,29 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

infrastruktura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic 

Kopernika, Chabrów, Chryzantem, 

przedłużenia ulicy Chryzantem do ulicy 

Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci 

uzupełniającej - ulicy Serwin. 

3 173 384,82 RPO 

Województwa 

Śląskiego 

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żarkach  459 555,00 dotacja z 

Narodowego 

Programu 

Przebudowy 

Dróg Lokalnych 

Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Żarkach  341 900,00 

Przebudowa dróg gminnych w Żarkach 

stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej 

nr 793 z drogą wojewódzką 789 – 

przebudowa ciągu ulic: Kościuszki, 

Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury 

835 167,33 

Przebudowa dróg gminnych w Żarkach 

stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej 

nr 793 z DW nr 789- Przebudowa ulicy 

Leśniowskiej, Berka Joselewicza oraz ulic 

Kościelna, Wąska, Wierzbowa. 

378 800,00 

Rozbudowa targowiska miejskiego  2 286 455,32 PROW  

Remont: 1) ul. Grzybowej w Przybynowie –  2) 

ul. Czarka w Żarkach (etap I)  3) ul. Kolejowej 

w Ostrowie, drogi D-1626 (przedłużenie ul. 

Kukuczki) w Żarkach (etap I)  

265 101,26                                                                                                                                 

Środki z  

rezerwy 

celowej 

budżetu 

państwa na 

przeciwdziałani

e i usuwanie 

skutków klęsk 

żywiołowych 

na dotacje dla 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Remont ul. Czarka w Żarkach (etap I) ul. 

Kolejowej w Ostrowie oraz drogi D-1626 

(przedłużenie ul. Kukuczki) w Żarkach (etap I)  

154 441,00 

Remont ul. Czarka w Żarkach (etap II) oraz 

drogi D-1626 (przedłużenie ul. Kukuczki) w 

Żarkach (etap II)  

190 066,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 651032S na 

odcinku Czatachowa – Pustelnia  

286 644,00 

Remont drogi gminnej Suliszowice - Szczypie  285 065,00 
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Remont nawierzchni drogi i kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Nadrzecznej , 

Leśniowskiej i Handlowej  w Żarkach 

137 482,00 

Remont w ciągu ul. Krzywej  i Źródlanej w  

Żarkach 

153 319,00 

Remont ul. Źródlanej w Jaworzniku  184 841,00 

Remont odcinka drogi w Żarkach ul. Czarka  163 191,00 

Remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna  

– etap I  

199 655,00 

Remont odcinka drogi w miejscowości 

Suliszowice-Podlesie  

119 174,00 

Remont odcinka drogi w Żarkach ul. J. 

Kusocińskiego  

135 324,00 

Remont odcinka drogi w Przybynowie ul. 

Spadowa           

87 371,00 

Remont ciągu dróg w Jaroszowie  78 287,00 

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej                  

w Kotowicach  

133 086,00 

Remont odcinka drogi Przybynów ul. 

Grzybowa i Wysoka Lelowska  

100 055,00 

Razem kwota dofinansowania 45 911 795,15 

Źródło: Referat Pozyskiwania  Środków Unijnych UMiG Żarki 

W kolejnej perspektywie unijnej – na lata 2014-2020 gmina będzie się starać o środki na 

rewitalizację obszarów zdegradowanych, ochronę środowiska oraz programy aktywizacji 

społeczno-zawodowej mieszkańców. W obszarze zainteresowania są odnawialne źródła energii – 

kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, znacznie ograniczające niską emisję 

oraz obniżające koszty wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. 

Rewitalizacji poddane zostaną tereny najbardziej wymagające interwencji w poprawę stanu 

infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Należą do nich w Żarkach: rejon ul. 

Topolowej, basen przy ul. Wierzbowej, amfiteatr przy ul. Steinkellera oraz dawny budynek szkoły 

podstawowej w Wysokiej Lelowskiej przeznaczony do funkcji mieszkań socjalnych. Prowadzone 

będą programy aktywizujące i integrujące lokalną społeczność.   
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Sfera gospodarcza – podsumowanie 

 

Mocne strony 

 dominacja w strukturze wielkościowej podmiotów gospodarczych mikroprzedsiębiorstw, 

(96,2%), co jest korzystne dla lokalnej gospodarki, ponieważ przedsiębiorstwa o małych 

rozmiarach szybciej reagują na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, są bardziej 

elastyczne i podatne na nietypowe rozwiązania; 

 stosunkowo wysoka przedsiębiorczość osób fizycznych (o 10% wyższa od średniej 

krajowej i o 15% od wojewódzkiej). Wskaźnik, ten świadczy o aktywności indywidualnych 

osób i należy go interpretować jako przejaw kreatywności i zaradności mieszkańców; 

 zróżnicowana struktura podmiotów gospodarczych ze względu na rodzaj prowadzonej 

działalności, z zaznaczającą się dominacją sekcji G, C i F. Gmina nie jest ukierunkowana 

wyłącznie na rozwój usług, o czym świadczy wysoki udział sektora przetwórstwa 

przemysłowego i budownictwa (o 14,5% wyższy od średniej krajowej); 

 organizacja na terenie gminy największego w regionie częstochowskim targowiska – co 

przekłada się na ożywienie lokalnego handlu i znaczące wpływy do budżetu z opłaty 

targowej i dzierżawy stanowisk (w 2014 r. dochody z opłaty handlowej stanowiły blisko 5% 

z łącznej sumy dochodów własnych, a dzierżawy stanowisk – ok. 12 %); 

 rozwój gospodarstw rybnych na terenie gminy (sołectwo Jaworznik); 

 rozwój agroturystyki – kilka gospodarstw z terenu gminy zostało objętych Szlakiem 

Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych – miejsca te służą krzewieniu tradycji, edukacji 

i integracji społecznej oraz generują dodatkowy dochód dla właścicieli gospodarstw; 

 stosunkowo wysokie dochody budżetowe gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

(wynoszące w 2014 r. 4029,3 zł, tym samym o 30% wyższe niż średnia dla powiatu); 

 duża aktywność gminy w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, 

głównie ze środków unijnych (łączna wartość dofinansowania za lata 2007-2015 wyniosła  

45 911 795,15 mln zł); W strukturze dochodów dotacje na zadania inwestycyjne wynoszą 

16,2%, czyli dwukrotnie więcej niż dla powiatu i województwa.  

 wysokie wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca (1106,93 zł), co świadczy o 

dużej aktywności gminy w zakresie realizowania nowych inwestycji; Jest to wartość 

znacząco przewyższająca średnie dla porównywanych gmin, powiatu myszkowskiego 

(856,6 zł), województwa śląskiego (970,2 zł) i Polski (779,9 zł). 

 dostępność terenu inwestycyjnego w Przybynowie. Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie w 

uzyskaniu wszelkich pozwoleń. 
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Słabe strony 

 stosunkowo słaba aktywność gospodarcza w gminie przejawiająca się słabą dynamiką 

wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. W stosunku do 2004 r. nastąpił spadek liczby 

podmiotów o 5,4%. W tym samym czasie województwo śląskie zanotowało wzrost o 7,6%, 

a Polska o 15,2%. 

 słabe warunki rozwoju dla rolnictwa, co sprawia, że znikomy odsetek rolników zajmuje się 

tylko i wyłącznie prowadzeniem gospodarstw; 

 stosunkowo wysoka skala problemu bezrobocia w gminie: 10,2 bezrobotnych na 100 osób 

w wieku produkcyjnym. Jest to wartość wyższa od średniej dla powiatu myszkowskiego 

(9,0), województwa śląskiego (6,1) i Polski (7,5).   

 rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych (ponad połowa powierzchni zajmowanej 

przez gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą przypada na gospodarstwa do 5 

ha). Małe obszarowo gospodarstwa z reguły charakteryzują się niską towarowością i są 

nastawione na samozaopatrzenie. Rozdrobnienie nie jest korzystne dla rozwoju 

rolnictwa, ponieważ ogranicza jego dochodowość i osłabia orientację rynkową, jak 

również prowadzi do dekapitalizacji majątku trwałego gospodarstwa; 

 realizacja bieżących zadań gminy wyraźne uzależniona od środków finansowych 

płynących z budżetu państwa (dochody własne gminy w 2014 r. stanowiły 33,3% 

dochodów w budżecie gminy, podczas średnia dla powiatu myszkowskiego wynosi 43,8%, 

a dla województwa śląskiego 58,3%). 
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SFERA SPOŁECZNA 

 

Struktura demograficzna ludności  

Potencjał rozwojowy jednostek terytorialnych uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji 

demograficznej. Zmiany demograficzne mają z kolei wpływ na procesy decyzyjne 

i funkcjonowanie sfer życia społeczno-ekonomicznego. Oddziałują na ochronę zdrowia, sytuację 

na rynku pracy czy rynku ubezpieczeń społecznych, możliwości rozwojowe lokalnej gospodarki 

oraz wielkość rynku zbytu. Dlatego warto przyjrzeć się, jakim potencjałem demograficznym 

dysponuje gmina Żarki.  

Liczba ludności 

W 2014 r. gminę Żarki zamieszkiwało 8406 osób, co stanowi 11,7% ogółu ludności  w powiecie 

myszkowskim. Gęstość zaludnienia wynosiła 83 osoby na km2i była niższa niż w sąsiedniej gminie 

miejsko-wiejskiej Koziegłowy. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Żarki jest również znacząco 

niższy od średniej dla powiatu (150 os./km2), województwa (372 os./km2) i kraju (123 os./km2). 

W latach 2004-2014 następował powolny wzrost liczby ludności w gminie, przeplatany jednak 

okresowymi spadkami (Rys. 15). W stosunku do roku 2004 liczba mieszkańców zwiększyła się 

zaledwie o 251 osób czyli o 3%. Dynamika przyrostu ludności w gminie choć mała, to i tak była 

wyższa niż w powiecie myszkowskim i województwie śląskim, które zanotowały w tym okresie 

nieznaczny spadek liczby ludności (odpowiednio 0,1% i 2,5%). Równie korzystnie gmina Żarki 

prezentuje się na tle porównywanych gmin. Tylko gmina Woźniki zanotowała wzrost (0,5%), 

natomiast w gminie Koziegłowy i Ogrodzieniec liczba mieszkańców spadła (odpowiednio o 0,4% 

i 2,7%). 

Rysunek 15. Zmiana liczby ludności w gminie Żarki w latach 2004 – 2014 (w tys. osób) 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 
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Trendy demograficzne 

Ruch naturalny ludności oraz ruch migracyjny są dwoma podstawowymi czynnikami, które 

wpływają na zmiany liczby ludności jednostek terytorialnych w czasie. W całym województwie 

śląskim stopniowo postępują procesy demograficznego starzenia się społeczeństwa.  

Rysunek 16. Saldo ruchu naturalnego (przyrost naturalny) w latach 2004 – 2014 w gminie Żarki 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Saldo ruchu naturalnego w gminie Żarki w latach 2004-2014 cechowało się wyraźnymi wahaniami. 

Od 2004 do 2007 r. było ujemne, przez następne dwa lata było dodatnie, po czym przez kilka 

kolejnych lat znów było ujemne.  W 2014 r. ubytek naturalny w gminie wynosił -0,4‰ (Rys. 16). 

Żadna z porównywanych jednostek terytorialnych nie odnotowała dodatniego salda ruchu 

naturalnego. Pomimo ujemnego wyniku gmina Żarki wypada na tle innych gmin najlepiej. 

Największym ubytkiem naturalnym charakteryzowała się gmina Ogrodzieniec (-6,4‰). Podobna 

sytuacja tzn. ujemne saldo przyrostu naturalnego występuje w pozostałych gminach powiatu 

myszkowskiego (wyjątkiem jest Niegowa z wartością 0,0‰).  

Ubytek naturalny może być częściowo rekompensowany przez dodatnie wartości salda migracji. 

Taka sytuacja ma miejsce w gminie Żarki, ponieważ w latach 2004-2014 niezmiennie utrzymywało 

się dodatnie saldo ruchu wędrówkowego, a zatem liczba zameldowanych osób przekraczała 

liczbę wymeldowanych (Rys. 17). W 2014 r. saldo migracji wynosiło 1,2‰, co jest wartością zbliżoną 

do średniej dla powiatu myszkowskiego i wyższą od średniej dla województwa i Polski. Spośród 

porównywanych gmin tylko Woźniki odnotowały ujemne saldo migracji. Wyraźnie wyższym 

saldem migracji od gminy Żarki charakteryzuje się gmina Koziegłowy (5,6‰).  

Dopiero przyrost rzeczywisty będący wypadkową przyrostu naturalnego i salda migracji pozwala 

ocenić ogólną sytuację demograficzną obszaru. W gminie Żarki za sprawą dodatniego salda 

migracji można mówić o faktycznym przyroście liczby ludności (przyrost rzeczywisty na poziomie 

0,8‰). Z porównywanych jednostek terytorialnych tylko gmina Koziegłowy może się pochwalić 
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lepszym wynikiem (2,5‰), który również jest osiągnięty dzięki dodatnim wartościom salda 

migracji. Najmniej optymistyczna sytuacja demograficzna występuje w gminie Ogrodzieniec 

i gminie Woźniki, gdzie sumarycznie ubywa mieszkańców (odpowiednio -4,8‰ i -4,6‰) (Tabela 14). 

Tabela 14. Przyrost naturalny, saldo migracji i przyrost rzeczywisty w gminie Żarki 

i porównywanych jednostkach terytorialnych w 2014 r. (‰) 

Jednostka terytorialna Przyrost 

naturalny 

Saldo migracji Przyrost 

rzeczywisty 

Żarki -0,4 1,2 0,8 

Koziegłowy -3,1 5,6 2,5 

Ogrodzieniec -6,4 1,6 -4,8 

Woźniki -1,1 -3,5 -4,6 

powiat myszkowski -2,1 1,3 -0,8 

śląskie -1,1 -1,6 -2,7 

Polska 0,0 -0,4 -0,4 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Rysunek 17. Saldo ruchu wędrówkowego (saldo migracji) w latach 2004 – 2014 w gminie Żarki 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

W strukturze ruchu wędrówkowego w gminie Żarki można zauważyć wyraźną dominację 

migracji krajowych. Odsetek zameldowań zza granicy i wymeldowań za granicę jest znikomy, 

co nie znaczy, że zjawisko migracji zagranicznych jest rzeczywiście tak małe. Przeważającym 

kierunkiem ruchu wędrówkowego jeśli chodzi o zameldowania są zameldowania z miast 

stanowiące niezmiennie od 2004 r. ok 60-70% ogółu zameldowań. W 2014 r. 72,4% osób nowo 

zameldowanych stanowiły osoby pochodzące z miast (Tabela 15).  
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W 2014 r. z terenu gminy wymeldowało się 107 osób, najwięcej od 2006 r. kiedy to odnotowano 

109 wymeldowań. Mieszkańcy przenoszą się głównie do miast w innych rejonach Polski. W 2014 r. 

66,4% osób wymeldowanych wybrało jako nowe miejsce zameldowania miasto (Tabela 15). 

Obszarem, który doświadcza problemu stopniowego wyludniania jest centrum Żarek, co może 

być spowodowane odczuwaniem niedogodności życia w miejscu ruchliwym i narażonym na hałas.  

Tabela 15. Struktura ruchu wędrówkowego (według kierunków) w 2014 roku w gminie Żarki 

rok zameldowania z 

miast [%] 

zameldowania 

ze wsi 

zameldowania 

zza granicy  

wymeldowania 

do miast 

wymeldowania 

na wieś 

wymeldowania 

za granicę 

2008 67,0 33,0 2,6 63,3 30,4 6,3 

2009 74,0 23,4 2,0 63,3 34,7 2,0 

2010 72,5 25,5 2,1 58,9 41,1 0,0 

2011 74,0 24,0 1,9 58,5 39,0 2,4 

2012 67,3 30,8 2,7 69,6 29,1 1,3 

2013 59,6 37,7 0,9 74,6 19,4 6,0 

2014 72,4 26,7 2,6 66,4 29,0 4,7 

Źródło: BDL GUS, 2016 

W kontekście rozwoju demograficznego warto jeszcze raz przyjrzeć się wskaźnikowi przyrostu 

rzeczywistego, tym razem jednak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Można zauważyć duże 

wahania przyrostu rzeczywistego w omawianym okresie. Przykładowo: najwyższy przyrost 

rzeczywisty odnotowano w 2013 r. (9,7‰), jednakże w kolejnym roku spadł już do poziomu 0,8‰. 

Tylko rok 2006 i 2012 r. charakteryzował się ubytkiem rzeczywistym. Przeważające dodatnie 

wartości przyrostu rzeczywistego w gminie Żarki są pozytywnym aspektem rozwoju 

demograficznego (Rys.18). Trzeba jednak mieć na uwadze, że przeważnie za dodatnie wartości 

odpowiedzialne jest saldo migracji. Napływ mieszkańców do gminy wtedy przekłada się na 

konkretne korzyści finansowe i gospodarcze: nowi mieszkańcy meldują się, a ich podatki zasilają 

gminny budżet.  
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Rysunek 18. Przyrost rzeczywisty ludności w gminie Żarki w latach 2004-2014 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Struktura ludności według wieku i płci 

Struktura wieku i płci ludności w gminie Żarki zobrazowana została na Rysunku 18 w formie 

piramidy. Relacja między udziałem kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych jest 

podobna jak na poziomie całego kraju. Cechą charakterystyczną jest to, że w młodszych grupach 

wiekowych występuje nadwyżka mężczyzn nad kobietami. W przypadku gminy Żarki wyraźną 

nadwyżkę da się zauważyć w przedziałach wiekowych: 0-4, 5-9, 15-19, 25-29, 35-39 lat. Z kolei 

starsze grupy wiekowe są zdominowane przez kobiety. Najwyższy odsetek kobiet występował 

w grupach wiekowych kobiet powyżej 70 lat (Rys. 19). 

W strukturze ludności według płci dla gminy Żarki można zauważyć nieznaczną przewagę kobiet 

nad mężczyznami. W 2014 r. stanowiły one 51%  ogółu mieszkańców (4288 kobiet). Współczynnik 

feminizacji w gminie wynosił 104 i jest niższy od średniej dla powiatu (106) i województwa 

śląskiego (107), porównywalny zaś ze średnią krajową (103). Spośród porównywanych gmin 

niższy współczynnik feminizacji odnotowały tylko Woźniki (101).  

Rysunek 19. Piramida wieku w gminie Żarki w 2014 r. 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2016 r. 
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Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku pozwala nam określić czy społeczeństwo 

jest młode, czy zaczyna się starzeć. W gminie Żarki zdecydowanie postępują procesy starzenia 

demograficznego. W 2014 r. struktura ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiała 

się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) stanowiły 18,9% mieszkańców 

gminy, ludność w wieku produkcyjnym 61,9%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 19,2% 

ogółu mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2004 zmniejszyła się liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym (o 3,6%) i wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 3,2%) (Tabela 16).   

Tabela 16. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w latach 2004 – 2014 roku 

w gminie Żarki [%] 

Rok Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny  

2004 22,5 61,5 16,0 

2005 21,8 62,5 15,7 

2006 21,6 62,7 15,7 

2007 21,4 63,3 15,4 

2008 21,0 63,4 15,7 

2009 20,5 63,4 16,1 

2010 19,9 63,5 16,6 

2011 19,5 63,2 17,3 

2012 19,1 63,1 17,8 

2013 19,0 62,4 18,7 

2014 18,9 61,9 19,2 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Wskaźnik liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, mimo spadku w ciągu ostatnich lat w dalszym 

ciągu pozostaje najwyższy spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych. Jest 

wyraźnie wyższy od średniej dla powiatu (16,9%) i województwa (16,8%), nieznacznie przewyższa 

też średnią krajową (18%). Gmina Żarki prezentuje sie korzystnie również na tle innych gmin. 

Najbardziej niekorzystna struktura wieku dotyczy gminy Ogrodzieniec, gdzie ludność w wieku 

przedprodukcyjnym stanowi zaledwie 15,4% (Tabela 17). 

Tabela 17. Mieszkańcy gminy Żarki według ekonomicznych grup wieku na tle porównywanych 

jednostek terytorialnych w 2014 roku [%] 

Jednostka terytorialna przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

Żarki 18,9 61,9 19,2 

Koziegłowy 17,0 61,7 21,3 

Ogrodzieniec 15,4 62,4 22,2 
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Woźniki 18,2 63,5 18,3 

powiat myszkowski 16,9 62,7 20,4 

śląskie 16,8 63,2 20,0 

Polska 18,0 63,0 19,0 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Równie korzystnie wypada gmina Żarki pod względem udziału osób w wieku poprodukcyjnym. 

Spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych tylko gmina Woźniki posiadała 

mniejszy odsetek osób w tym wieku (18,3%). Pozostałe gminy, jak również powiat myszkowski, 

województwo śląskie i Polska charakteryzują się wyższym udziałem ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Przy czym ponownie najsłabiej wypada gmina Ogrodzieniec z odsetkiem 

wynoszącym 22,2%. 

Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że gmina Żarki wciąż posiada korzystniejszą strukturę 

demograficzną od średniej dla powiatu, województw i kraju, jednakże niekorzystne zmiany 

demograficzne z roku na rok postępują i konieczne jest podejmowanie działań, które te zmiany 

zahamują lub chociaż ograniczą negatywne skutki. Starzenie się ludności przekłada się bowiem na 

rosnące obciążenie systemu emerytalnego i służby zdrowia. Coraz mniej liczne grono obywateli w 

wieku produkcyjnym jest zobowiązane zarabiać na świadczenia emerytalne dla rosnącej liczby 

osób starszych. Finansowanie systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej dla najstarszej 

generacji wymaga potężnych środków, co z kolei może mieć wpływ na zahamowanie rozwoju 

gospodarki. Konieczne jest również planowanie działań z zakresu polityki społecznej: zwiększone 

inwestycje w domy spokojnej starości, kluby seniora, infrastrukturę dostosowaną do potrzeb 

osób starszych.   

O relacjach zachodzących pomiędzy poszczególnymi ekonomicznymi grupami wiekowymi 

mieszkańców można wnioskować na podstawie wskaźników obciążenia demograficznego. 

W 2014 r. w Żarki wskaźniki te kształtowały się następująco: na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadało 61,5 osób w wieku nieprodukcyjnym; na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

przypadało 101,4 osoby w wieku poprodukcyjnym zaś na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypadało 31 osób w wieku poprodukcyjnym. Porównanie tych wskaźników z wartościami dla 

powiatu, województwa i kraju również stawia gminę na korzystnej pozycji. Warto bliżej 

przeanalizować wskaźnik: ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Przedstawia on stosunek liczby osób nieaktywnych zawodowo (osoby w wieku 60 lub 65 lat 

i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym, czyli zdolnych do pracy mężczyzn w wieku 18-64 

lat i kobiet w wieku 18-59 lat. Zwiększanie tego wskaźnika oznacza, że rośnie obciążenie osób 

pracujących i ich dochodów, z których zaspokajane są potrzeby osób, które opuściły rynek pracy. 

W gminie Żarki wskaźnik ten jest nieco niższy od średniej dla powiatu (32,6%) i województwa 

(31,6%), wyższy zaś od średniej dla kraju (30,2%). Spośród porównywanych gmin niższy wskaźnik 

ma tylko gmina Woźniki (28,7%) (Tabela 18). 
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Tabela 18. Wskaźniki obciążenia demograficznego dla gminy Żarki i porównywanych jednostek 

terytorialnych w 2014 roku 

Jednostka 

terytorialna 

ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

Żarki 61,5 101,4 31,0 

Koziegłowy 62,1 125,1 34,5 

Ogrodzieniec 60,3 144,4 36,5 

Woźniki 57,4 100,4 28,7 

powiat myszkowski 59,5 121,2 32,6 

śląskie 58,2 118,9 31,6 

Polska 58,8 105,2 30,2 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Oświata, edukacja, wychowanie  

Wychowanie przedszkolne 

W gminie Żarki nie funkcjonują żadne placówki opieki nad dziećmi do lat 3 zarówno publiczne, jak 

i niepubliczne. Dzieci powyżej 2,5 roku życia korzystają z opieki w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez gminę. 

Gmina Żarki prowadzi: 

1. Przedszkole Publiczne w Żarkach przy ul. Wierzbowej 8, 

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żarkach przy ul. Częstochowskiej 61, 

3. Oddział przedszkolny w Kotowicach przy ul. Zamkowej 13, 

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zawadzie, 

5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przybynowie przy ul. Szkolnej 2 

6. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jaworzniku ul. Szkolnej 35 

Placówki te zapewniają miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci powyżej 2,5 roku życia 

będących mieszkańcami gminy Żarki. Na terenie gminy nie funkcjonują żadne niepubliczne 

przedszkola. 

O dostępności przedszkoli można wnioskować na podstawie liczby osób (dzieci w wieku 3-5 lat) 

przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego. W gminie Żarki 

wskaźnik ten wyniósł w 2014 r. 1,45 osób i był wyższy od średniej dla kraju (1,17), województwa 

(1,0) i powiatu (1,28). W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

działających w gminie Żarki było łącznie 180 miejsc.  
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W gminie Żarki 73,9% dzieci w wieku 3-6 lat jest objętych wychowaniem przedszkolnym. Spośród 

porównywanych gmin korzystniej wypada gmina Koziegłowy (75,2%) i Ogrodzieniec (81,6%). 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest w gminie Żarki niższy od średniej dla 

powiatu (80,8%), województwa (83,6%) i kraju (79,4%) (Rys. 20). Pozostałe dzieci 

prawdopodobnie nie uczęszczają do przedszkoli lub są dowożone do innych przedszkoli poza 

gminą.  

Rysunek 20. Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie 

Żarki i porównywanych jednostkach terytorialnych 2014 roku 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Tworzenie przedszkoli publicznych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat jest jednym z zadań własnych 

gminy. Placówki przedszkolne są zobowiązane zapewnić dzieciom bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę przez co najmniej 5 godzin dziennie. W sytuacji dłuższego pobytu dziecka 

gmina może naliczać opłatę godzinową. Możliwość pozostawienia dziecka w przedszkolu na 

dłużej jest korzystna dla rodziców, którzy pracują do późnego popołudnia i nie mogą liczyć na 

wsparcie ze strony babć i dziadków. Zjawisko to jest bardziej widoczne w miastach, ponieważ na 

obszarach wiejskich więcej jest rodzin wielopokoleniowych, gdzie w jednym gospodarstwie 

zamieszkuje kilka generacji. W razie zgłoszenia takiej potrzeby gmina powinna na nią 

odpowiadać, gdyż dzięki temu ułatwia się mieszkańcom godzenie życia zawodowego 

z rodzinnym i umożliwia pracę w wymiarze godzin, który zapewnia lepsze wynagrodzenie, co jest 

korzystne dla kondycji finansowej rodzin.  

Szkolnictwo podstawowe  i gimnazjalne 

Obecnie w gminie Żarki działa jeden zespół szkół, cztery szkoły podstawowe i jedno gimnazjum: 

– Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach, 

– Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, 

79,4 83,6 80,8 
71,3 

81,6 
75,2 73,9 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

POLSKA  ŚLĄSKIE  Powiat 
myszkowski 

Woźniki  Ogrodzieniec  Koziegłowy  Żarki  



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 57 

– Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, 

– Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach. 

Rysunek 21. Zmiana liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2010-2015 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Żarki, 2016 

W 2015 r. do szkół podstawowych uczęszczało 532 uczniów natomiast do gimnazjum 249 uczniów 

(Rys.21). Liczba uczniów szkół podstawowych utrzymywała się w ostatnich pięciu latach na 

podobnym poziomie. Niewielki spadek można zauważyć w 2013 r. (507 uczniów).  Liczba uczniów 

gimnazjum podlegała większym wahaniom, przy czym zaznacza się raczej trend spadkowy. 

W stosunku do 2010 r. ubyło 14,4% uczniów.  

Zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach jest spowodowane 

niekorzystnymi zmianami demograficznymi, które dotykają cały kraj. Stale zmniejsza się liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym, co sprawia, że do szkół uczęszcza mniej dzieci. Nasilanie się 

tego zjawiska będzie powodowało wzrost kosztów edukacji i zmuszało gminy do likwidacji części 

szkół, co z resztą już następuje. 

Miarą poziomu edukacji w gminie jest współczynnik skolaryzacji netto, który informuje o tym, jaki 

jest stosunek liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia do liczby ludności w grupie 

wieku odpowiadającej temu poziomowi nauczania. W przypadku szkół podstawowych w gminie 

Żarki wskaźnik ten wynosił w 2014 r. 91,9%, co jest wartością nieznacznie niższą od średniej dla 

powiatu myszkowskiego (94,1%), województwa śląskiego (94,5%) i Polski (93,7%). 

Z porównywanych gmin lepiej wypada gmina Koziegłowy (93,9%) i gmina Ogrodzieniec (100,8%) 

(Tabela 19). Wartość przekraczająca 100% w gminie Ogrodzieniec oznacza, że w szkołach 

podstawowych są osoby, które są w wieku nieodpowiadającym danemu poziomowi nauczania. 

Współczynnik skolaryzacji netto dla gimnazjum jest nieco niższy (84,6%), co jest zjawiskiem 

naturalnym, gdyż im wyższy poziom kształcenia tym niższa wartość omawianego współczynnika. 

Wynika, to z faktu, że część uczniów wybiera szkoły spoza terenu gminy. Wartość omawianego 

wskaźnika w gminie jest niższa od średniej dla powiatu, województwa i kraju, zbliżona natomiast 
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do gminy Ogrodzieniec. Wysoki współczynnik skolaryzacji notuje gmina Koziegłowy (96,85), co 

świadczy o tym, że niemal wszyscy gimnazjaliści wybierają szkoły z terenu tej gminy (Tabela 19). 

Tabela 19. Wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Żarki i 

porównywanych jednostkach terytorialnych w 2014 r. 

Jednostka terytorialna Wskaźnik skolaryzacji 

netto dla szkół 

podstawowych 

Wskaźnik skolaryzacji 

netto dla szkół 

gimnazjalnych 

Żarki 91,90 84,62 

Koziegłowy 93,89 96,85 

Ogrodzieniec 100,80 85,66 

Woźniki 89,91 91,80 

powiat myszkowski 94,12 94,05 

śląskie 94,49 91,62 

Polska 93,67 92,18 

Źródło: BDL GUS, 2016 

O jakości usług oświatowych można w pewnym stopniu wnioskować na podstawie wyników 

egzaminów kończących dany poziom edukacji. Przeanalizowane zostaną wyniki sprawdzianu po 

VI klasie oraz egzaminu gimnazjalnego. 

Uczniowie VI klasy szkół podstawowych w gminie Żarki osiągnęli podczas sprawdzianu najlepszy 

ogólny wynik spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych (67,45%). Był to wynik 

nieznacznie lepszy nawet od średniej krajowej (67,0%). Wynik z matematyki (62,38%), uplasował 

gminę również na pierwszym miejscu. Część z języka polskiego wypadła natomiast nieco słabiej 

(72,38%) zarówno na tle kraju, województwa i powiatu, jak i względem gminy Koziegłowy (Tabela 

20). 

Tabela 20. Wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w gminie Żarki i porównywanych 

jednostkach terytorialnych w 2015 roku 

Jednostka 

terytorialna 

Wynik ogólny Język polski Matematyka 

Żarki 67,45 72,38 62,32 

Koziegłowy 65,58 72,77 58,06 

Ogrodzieniec 64,90 69,43 60,08 

Woźniki 66,88 72,08 61,43 

powiat myszkowski 65,90 73,30 58,20 

śląskie 65,81 72,42 58,85 

Polska 67,00 73,00 61,00 

Źródło: OKE Jaworzno, 2016 



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 59 

Gmina Żarki wypada znacznie gorzej, jeśli wziąć pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

Z części humanistycznej najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z języka polskiego (57,3%), przy 

czym były one i tak najsłabsze zarówno na tle powiatu (62,1%), województwa (61,9%) i kraju 

(62,0%), jak i w porównaniu z innymi gminami. Najlepszy wynik z języka polskiego osiągnęła gmina 

Koziegłowy (63,1%). Egzamin z historii i WOS również nie wypadł najlepiej (56,7%). Wynik ten był 

niższy od średniej krajowej o 7,3%. Z języka angielskiego w części podstawowej gmina osiągnęła 

wynik 54,7% i ponownie była to wartość najniższa z porównywanych jednostek terytorialnych. 

Najtrudniejszy dla uczniów okazał się egzamin z matematyki, z którego osiągnęli średni wynik 

39,3%. Jest to wartość niższa od średniej dla powiatu o 7,5%. Najlepiej wypadła zaś gmina Woźniki 

z wynikiem 50,5%. Część przyrodnicza egzaminu także pozostawia gminę w tyle za innymi 

gminami, powiatem, województwem i krajem (Tabela 21). 

Tabela 21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Żarki i porównywanych gminach w 2015 r. 

 

 

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza 

Średnia [%] Średnia [%] 

Język polski Historia i 

WOS 

Angielski Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze 

Polska 62,00 64,00 67,00 48,00 50,00 

województwo 

śląskie 

61,88 63,52 67,62 47,25 49,45 

powiat 

myszkowski 

62,11 63,50 65,29 46,68 49,55 

Gmina Żarki 57,30 56,72 54,67 39,24 43,88 

Gmina 

Koziegłowy 

63,11 62,93 63,51 47,65 49,08 

Gmina Woźniki  60,23 62,29 62,53 50,55 48,19 

Gmina 

Ogrodzieniec 

64,67 65,18 72,23 43,31 46,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.oke.jaworzno.pl i www.cke.edu.pl 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych nie do końca odzwierciedlają jakość i efektywność kształcenia 

w danej szkole. O tym, jaki jest faktyczny wkład szkoły w edukację uczniów oraz o jakości 

kształcenia można wnioskować na podstawie Wskaźnika „Edukacyjnej Wartości Dodanej”. 

Pozycja danej szkoły przedstawiana jest na układzie współrzędnych (oś pozioma oznacza średnie 

wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów, a oś pionowa to trzyletnia edukacyjna wartość dodana). 

Jakość kształcenia określa się na podstawie miejsca, które zajmuje dana szkoła w układzie 

współrzędnych.  

Można wyróżnić następujące typy szkół: 

– neutralne – średnie w skali kraju wyniki egzaminacyjnymi i przeciętna efektywność nauki. 

Na wykresie Elipsy takiej szkoły na wykresie trzeba szukać na przecięciu osi.  
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– sukcesu – charakteryzują się wysokimi wynikami z egzaminów oraz wysoką efektywnością 

nauczania (na wykresie pierwsza ćwiartka). 

– wspierające –przeciętne wyniki egzaminacyjne, ale efektywność nauczania jest wysoka (na 

wykresie druga ćwiartka). 

– wymagające pomocy – szkoły te osiągają zarówno niskie wyniki na egzaminach, jak i niską 

efektywność nauczania (na wykresie trzecia ćwiartka). 

– niewykorzystanych możliwości – wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, ale słaba 

efektywność nauczania  (na wykresie czwarta ćwiartka). 

Biorąc pod uwagę wyniki egzaminu z części humanistycznej w latach 2013-2015 gimnazjum 

w Żarkach znalazło się na granicy szkoły neutralnej i szkoły wymagającej pomocy. Stosunkowo 

niskie są zarówno efekty nauczania, jak i wyniki egzaminu.  

 

Rysunek 22. Wartość wskaźnika EWD osiągana przez gimnazjum w gminie Żarki z przedmiotów 

humanistycznych (okres 2013 – 2015) 

 

Źródło:  ewd.edu.pl 

 

Dane za okres 2009-2011 pokazują, że jakość kształcenia w gimnazjum w Żarkach w ciągu kilku lat 

wyraźnie się pogorszyła. W omawianym okresie gimnazjum kwalifikowało się do szkół 

neutralnych, czyli osiągających średnie wyniki z egzaminu i przeciętną efektywność.  
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Rysunek 23. Wartość wskaźnika EWD osiągana przez gimnazjum w gminie Żarki z przedmiotów 

humanistycznych (okres 2009 - 2011). 

 

Źródło: ewd.edu.pl 

Wskaźnik EWD potwierdził niską jakość kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, co można było wcześniej zaobserwować na przykładzie wyników egzaminu 

gimnazjalnego. Gimnazjum w Żarkach zostało zaliczone do szkół wymagających pomocy, co oznacza 

słabe wyniki i niską efektywność nauczania tych przedmiotów. We wcześniejszym okresie (2009-2011) 

szkoła osiągała nieznacznie lepsze wyniki, ale również była szkołą wymagającą pomocy.  

Rysunek 24. Wartość wskaźnika EWD osiągana przez gimnazjum w gminie Żarki z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych (okres 2013 – 2015). 

  
Źródło:  ewd.edu.pl 
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Zarówno wyniki egzaminu gimnazjalnego, jak i wskaźnik EWD potwierdzają, że gimnazjum 

powinno położyć większy nacisk na efektywność nauczania i przygotowanie uczniów do 

egzaminów. Powinno to dotyczyć zarówno przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, które 

od dłuższego czasu wypadają bardzo słabo, jak również przedmiotów humanistycznych, 

ponieważ wyniki z nich uległy w ostatnim czasie zauważalnemu obniżeniu. 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

Na terenie gminy Żarki znajdują się również placówki ponadgimnazjalne. W ramach Zespołu Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki działają: 

 Liceum Ogólnokształcące - liceum oferuje naukę w klasach o profilu humanistycznym i ścisłym, 

przy szkole działają liczne koła zainteresowań m.in. plastyczne, informatyczne, biologiczne, czy 

fizyczne,  które umożliwiają uczniom rozwój pasji i wiedzy w danym kierunku. 

 Technikum - przygotowuje uczniów do pracy w następujących zawodach: technik handlowiec, 

technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik informatyki, technik 

kelner, technik kucharz. Szkoła zapewnia uczniom zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności 

praktycznych potrzebnych do pracy w tych zawodach. Uczniowie mają możliwość zdobywać 

cenne doświadczenie zawodowe podczas praktyk i staży, również zagranicznych. 

Szkoła Policealna - szkoła ta kształci uczniów do wykonywania zawodu technika informatyka 

oraz technika usług kosmetycznych.  

Tabela 22 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. 

Jednostka terytorialna 

Zawód 

Egzamin pisemny Egzamin praktyczny 

Cz I Cz II 

Żarki Technik hotelarstwa 58,2 63,3 62,6 

Technik organizacji 

usług gastronom. 

70,9 62,5 82,4 

Technik informatyk 71,0 59,4 82,6 

Powiat myszkowski (zdawalność) 84,1 71,3 

Źródło: OKE Jaworzno 

O dobrym przygotowaniu praktycznym  uczniów do egzaminu zawodowego świadczą wysokie 

wyniki osiągane z części praktycznej. Szczególnie wysokimi wynikami mogą pochwalić się 

uczniowie starający się o zawód technika organizacji usług gastronomicznych oraz technika 

informatyka. Liczne sukcesy w konkursach kulinarnych o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim 

osiągane przez uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki świadczą o bardzo dobrym 

przygotowaniu merytorycznym i praktycznym. Nowa baza szkoleniowa (zaplecze kuchenne i 

gastronomiczne w Zespole Szkół wykonane z środków unijnych), pomaga w tym zakresie. 

Doświadczenie zawodowe pomaga również zdobyć Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach 

przy ul. Sosnowej. Bogata oferta kursowa obejmuje m.in. następujące kursy: pracownik do spraw 

kadrowych i płacowych, pracownik administracyjno-biurowy, technolog robót wykończeniowych, 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, asystent rodziny.  
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Kultura 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) w Żarkach jest najważniejszą instytucją zajmującą się 

kulturą w gminie. Strukturę Ośrodka tworzy Dom Kultury znajdujący się w starej synagodze w 

Żarkach oraz 9 świetlic wiejskich: w Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie, Ostrowie, Zaborzu, 

Czatachowie, Zawadzie, Jaworzniku , Kotowicach i Jaroszowie. W Żarkach przy ul. Myszkowskiej 

funkcjonuje również dobrze wyposażona świetlica socjoterapeutyczna.  

Dom Kultury prowadzi prężną działalność na różnych polach. MGOK organizuje liczne zajęcia, są 

wśród nich: Ognisko Baletowe, Koło Sprawnych Rąk, treningi tańca towarzyskiego, aerobik, 

nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne dla dzieci, zumba czy Koło Brydżowe. Ognisko Baletowe 

to zajęcia baletu dla dzieci i młodzieży odbywające się w specjalnej sali baletowej. Prowadzi je 

wykwalifikowany tancerz oraz akompaniatorka. Ognisko Baletowe corocznie organizuje Popis 

Końcowo roczny, który przyciąga bardzo dużą publiczność. W 2015 wystawiony został spektakl 

baletowy „Dziadek do orzechów” w wykonaniu podopiecznych ogniska w choreografii 

instruktora zajęć – baletmistrza. Przy Ośrodku Kultury działają dwa zespoły muzyczne: „Lira” oraz 

„Nenufary”. W Domu Kultury swoją siedzibę mają także: Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów, Koło Związku Pszczelarzy – największe koło pszczelarskie w północnej części 

województwa. Zarówno dzieci, młodzież jak i starsi mają możliwość w ciekawy sposób zapełnić 

swój wolny czas poprzez udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury. 

MGOK współpracuje również z placówkami oświatowymi i społecznymi gminy Żarki, np. z 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizacji imprez okolicznościowych, 

konkursów, pikników itp. (np. Dzień Dziecka z Przedszkolem w Żarkach, Spotkanie wigilijne), a 

wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. T. Kościuszki MGOK 

organizuje cykliczne „Spotkania z Historią”. Natomiast przy niektórych świetlicach wiejskich 

działają zespoły śpiewacze: Kłos w Jaworzniku, Wysoczanki w Wysokiej Lelowskiej i Ostrówiolinki 

w Ostrowie 

Gmina Żarki posiada bardzo bogaty kalendarz imprez. W każdym miesiącu organizowane są 

ciekawe wydarzenia, które sprzyjają integracji lokalnej społeczności. Warto wymienić chociaż 

kilka: 

 Bieg Jurajskich Ścieżek – w 2016 r. odbędzie się po raz trzeci. Impreza promuje zdrowy styl 

życia i aktywne spędzanie czasu. Uczestnicy mają do wyboru różne biegi: bieg na 15 km, 

bieg na 10 km, chodzenie z kijami na dystansie 10 km oraz bieg dla dzieci. Impreza 

organizowana jest na ścieżkach pieszo-rowerowych. 

 Jurajski Puchar Nordic Walking – będzie organizowany po raz szósty, impreza odbywa się 

w ramach współpracy gmin jurajskich i również promuje zdrowy styl życia. 

 Powiatowa Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki 

Rodzin.  

 Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski „Szlakami Jury” upamiętniający dokonania 

gen. Jerzego Ziętka pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w kat. Junior 

młodszy i Junior oraz Zawody MTB  
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 Dni Żarek – w 2016 r. odbędą się po raz dwudziesty szósty. Impreza ta ma na celu 

promocję gminy i obfituje w różne atrakcje: turnieje sportowe, występy zespołów 

muzycznych i tanecznych i teatralnych, pokazy, koncerty zaproszonych zespołów, 

występy kabaretów. Impreza przyciąga również osoby z sąsiednich gmin. 

 festyny i pikniki rodzinne – organizowane letnią porą w poszczególnych sołectwach m.in. 

Ostrowie, Kotowicach, Przybynowie. Sprzyjają spotkaniom i integracji mieszkańców.  

 odpust w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – odbywa się drugiego lipca i w pierwszą 

niedzielę po drugim lipca. 

 Dożynki Parafialne m.in. w Przybynowie, Kotowicach. 

Warto wspomnieć, że w 2016 r. zagości w Żarkach ważna impreza Industriada. Stary Młyn 

w Żarkach został wybrany jako jedno z 9 miejsc, w których będzie odbywać się tegoroczny 

festiwal. Jest to święto Szlaku Zabytków Techniki, jedyna tego rodzaju impreza w całej Europie 

Środkowo-Wschodniej i drugi w Europie festiwal promujący dziedzictwo przemysłowe. Szlak 

Zabytków Techniki jest zaś zaliczany do markowych produktów turystycznych województwa 

śląskiego. 

Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach również prowadzi prężną działalność 

kulturalną. Powstało w oryginalnym budynku wybudowanym w latach 30. XX wieku jako pierwszy 

młyn elektryczny w Żarkach. Muzeum powstało w 2015 r. w konwencji parku technologicznego. 

Multimedia i eksponaty mają interaktywny charakter i pozwalają na aktywność w trakcie 

zwiedzania. Jest to jedyne multimedialne muzeum w powiecie myszkowskim. Po obiekcie 

oprowadza grupa przeszkolonych przewodników/animatorów, wyposażonych w specjalne stroje i 

akcesoria. W Młynie można zobaczyć autentyczne maszyny i urządzenia, które kiedyś pracowały 

w tym miejscu, zapoznać się z procesem technologicznym mielenia zboża: od wykorzystania 

żaren po pracę mlewników. Odwiedzający mają też okazję zobaczyć jak wykonywano prace w 

innych obszarach rzemiosłach: w piekarni, u szewca, kołodzieja, bednarza i na targu. Ekspozycja 

bowiem składa się również z tych działów. Część wystawy jest poznawana w sposób 

multimedialny, ale bardzo istotną kwestią jest zgromadzenie licznych urządzeń i narzędzi 

wykorzystywanych przez żareckich rzemieślników. Wszystkie eksponaty są autentyczne, a wiele z 

nich została podarowana przez mieszkańców gminy Żarki. Działalność muzeum pozwala, by 

tradycje rzemiosła w Żarkach były pielęgnowane i przekazywane młodemu pokoleniu, gdyż przed 

wiekami działało tutaj wiele młynów wodnych, a miasto słynęło z rzemiosła, handlu i usług. 

Muzeum to ważna instytucja umożliwiająca mieszkańcom w czasie wolnym kontakt z kulturą – 

poprzez wystawy stałe i czasowe (a także dni darmowego wstępu), ponadto to atrakcja 

turystyczna przyciągająca gości z okolicznych miejscowości. 

 Z ostatnich wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w Starym Młynie warto wymienić: 

 wernisaż Wystawy Roberta Szecówki w 2015 r. - Robert Szecówka urodził się w Żarkach przed II 

wojną światową. Jest światowej klasy karykaturzystą, rysownikiem i ilustratorem. Artysta 

zaprezentował przed rodziną, przyjaciółmi i mieszkańcami Żarek rysunki, które przedstawiają 

przeszłość miasteczka z lat 1939 – 1945.   

 wystawa czasowa „Rycerzu... idzie luty, podkuj buty!” trwająca  od połowy stycznia do końca 

lutego 2016 r. Oprócz rycerzy, w muzeum pojawili się nowi rzemieślnicy: płatnerz, kowal i mincerz. 
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Zwiedzający wystawę mogli oglądać zbroje, oręża i autentyczne narzędzia oraz samodzielnie 

wybić grosz żarecki na pamiątkę.  

 tegoroczna  wystawa z kolekcji „Pisanki świata” należącej do Państwa Aleksandry i Arkadiusza 

Beliców. Kolekcja liczy ponad 1000 pisanek. W muzeum można zobaczyć ich ponad 300, a wśród 

nich m.in. małe dzieła sztuki z Nepalu czy Wysp Bali. Są też pisanki z całej Europy, a także różnych 

zakątków Polski. Dużą część wystawy stanowią jajka ozdobione przez samych właścicieli kolekcji 

oraz ich dzieci. 

W gminie Żarki podtrzymywana  jest również tradycja handlowania. Organizacja jarmarku sięga tu 

bowiem XVI w., kiedy to Zygmunt August nadał Żarkom trzy jarmarki w ciągu roku: na św. 

Stanisława, św. Andrzeja oraz na Nawiedzenie Matki Boskiej. Pojedynczy jarmark trwał tydzień 

i gromadził kupców i szlachtę z całej Polski. Obecnie targ odbywa się na placu przy kompleksie 

zabytkowych stodół. W kontekście podtrzymywania tradycji warto wspomnieć o Kupieckim 

Sąsieku czyli odbywającym się kilka razy do roku, w jednej ze stodół, pokazie produktów 

tradycyjnych i rękodzieła oraz lokalnych przysmaków (np. chleb tatarczuch, sery kozie, chleb 

wiejski. Kupiecki Sąsiek otwierany jest w soboty podczas długich weekendów (majowego, 

czerwcowego, po święcie Matki Bożej Zielnej). Wydarzenie to otrzymało certyfikat 

Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.  

Z instytucji prowadzących działalność w obszarze kultury należy wymienić także Miejską i Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Żarkach wraz z filiami w Kotowicach i Przybynowie. Biblioteka organizuje 

różnego rodzaju wydarzenia: spotkania autorskie, pokazy bajek, spotkania dyskusyjne dla 

czytelników oraz konkursy. Już kilka razy organizowany był konkurs dla dzieci pt. „Mistrz 

Pięknego Czytania”. Biblioteka promuje również czytelnictwo wśród osób starszych poprzez 

organizację nieformalnego dyskusyjnego klubu książki dla seniorów. 
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Rysunek 25. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w gminie Żarki 

i porównywanych jednostkach terytorialnych w 2014 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Pewnym wskaźnikiem aktywności kulturalnej gminy jest liczba czytelników bibliotek publicznych 

przypadająca na 1000 mieszkańców. Według danych BDL GUS za 2014 r. w gminie Żarki wartość 

tego wskaźnika wynosiła 116, była zbliżona do średniej dla powiatu (111) i wyraźnie niższa od 

średniej dla województwa (179) i kraju (164). W Żarkach jest jednak dużo więcej czytelników niż 

w Koziegłowach (63). Dwie pozostałe gminy Ogrodzieniec i Woźniki mają ten wskaźnik znacznie 

wyższy (Rys. 25). Niezbyt duża liczba czytelników bibliotek może być spowodowana ogólną 

niechęcią, do czytania książek szczególnie wśród dzieci, preferowaniem zakupu interesujących 

książek w księgarniach oraz  powszechną dostępnością tzw. e-booków. Problem spadku 

czytelnictwa dotyczy z resztą całego kraju. Na ogół więcej książek czytają dzieci, których rodzice 

również są aktywnymi czytelnikami.  

 

Sport i rekreacja 

Ogromne znaczenie dla warunków życia w danym miejscu ma możliwość aktywnego wypoczynku 

i uprawianie sportu, jaką dają obiekty sportowo-rekreacyjne. Obiekty takie są wykorzystywane do 

prowadzenia zajęć z WF w trakcie trwania roku szkolnego, ale dzieci, młodzież i dorośli mogą 

z nich korzystać również podczas wakacji. To właśnie dzięki takim obiektom ujawniają się talenty 

sportowe. Osoby szczególnie uzdolnione mogą na nich trenować, by później reprezentować 

gminę podczas zawodów i olimpiad sportowych. Dodatkową funkcją boisk i terenów je 

otaczających jest możliwość wykorzystania ich jako miejsca organizacji imprez służących integracji 

lokalnej społeczności.  

Na terenie gminy Żarki znajdują się następujące obiekty sportowo-rekreacyjne: 

Stadion Miejski przy ul. Steinkellera – posiada wyposażone w system nawodnienia boiska, 

znajduje się tam boisko główne o nawierzchni trawiastej, wymiarach 64m x 100m z trybunami 
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oraz boczne boisko z trawy syntetycznej wymiarach 95m x 60m, budynek klubowy wraz z 

zapleczem sanitarnym, sauną i salą konferencyjną mieszczącą 40 osób, korty tenisowe, plac 

zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miniskate park. 

Obiekty sportowe  przy Gimnazjum – gdzie znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

z trawy syntetycznej (służące do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną) o wymiarach 24 m 

x 44 m oraz hala sportowa stanowiąca wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, siatkową, 

koszykówkę, o wymiarach 18 x 36 m z zapleczem sanitarnym w budynku gimnazjum. 

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Żarkach – w skład obiektu wchodzi boisko piłkarskie 

o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach  30x62 m; boisko wielofunkcyjne do koszykówki 

i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 x 32,1m; zaplecze sanitarne 

i szatnie znajdują się w budynku szkoły podstawowej. 

Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Żarkach – gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej 

o nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiarach 30x62 m; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej o wymiarach 30x50m; budynek z zapleczem sanitarnym i szatniami. 

Boiska wielofunkcyjne w Kotowicach, Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie – każdy obiekt o 

wymiarach 22,0 m x 44,00 m, jest ogrodzony, ma piłkochwyty, nawierzchnię ze sztucznej trawy, 

bramki do piłki ręcznej i nożnej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa ziemnego. 

Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu 600-lecia w Żarkach pod piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. 

Teren rekreacyjny przy kąpielisku miejskim w Żarkach – w skład terenu wchodzą basen 

odkryty czynny w sezonie wakacyjnym, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni 

z piasku drobnoziarnistego  o wymiarach 8x16 m, boisko ogrodzone piłkochwytami, plac zabaw, 

siłownia zewnętrzna. 

Turystyczna Frajda - linowy plac zabaw, tor rowerowy, zadaszone miejsca do odpoczynku, ciąg 

pieszo-rowerowy (Żarki Leśniów).  

Kosze do gry w koszykówkę – na terenie targowiska miejskiego. 

Siłownie zewnętrzne – na terenie gminy znajduje się 6 siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w: 

 Żarkach –  1) teren przy kąpielisku miejskim ul. Wierzbowa 21a; 2) teren przy klubie LKS 

Zieloni ul. Steinkellera 3,  

 Wysokiej Lelowskiej – teren przy świetlicy wiejskiej ul. Częstochowska 95 

 Suliszowicach – teren przy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi, Suliszowice 

14a, 

 Kotowicach – teren przy świetlicy wiejskiej przy ul. Zamkowej 13, 

 Ostrowie – teren przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej  przy ul. Szkolnej. 

 

Place zabaw: 8 placów zabaw w Żarkach, place zabaw przy szkołach podstawowych 

w Przybynowie, Jaworzniku, Zawadzie, przedszkolu w Kotowicach, place zabaw przy świetlicach 

w Ostrowie, Wysokiej Lelowskiej, Suliszowicach, Czatachowie, plac zabaw w Zaborzu przy ul. 

Wiejskiej. 

Klub Jeździecki Wolta w Jaworzniku – wyposażenie ośrodka jeździeckiego pozwala na 

uprawianie jazdy rekreacyjnej, skoków, ujeżdżanie, oraz pracę z końmi metodą PNH. Do 
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dyspozycji odwiedzających jest nowoczesna hala ujeżdżeniowa, wybiegi i pastwiska, 2 place 

treningowe: piaszczysty i trawiasty oraz parkur trawiasty. 

Stajna Jaroszówka w Jaroszowie – oferuje jazdę rekreacyjną i hipoterapię, dlatego gospodarstwo 

często odwiedzają dzieci niepełnosprawne. Prowadzący stajnię specjalizują się w nauce jazdy 

konnej dla najmłodszych.  Sami zaś promują gminę i powiat na licznych imprezach jeździeckich w 

województwie śląskim. Stajnia Jaroszówka znajduje się przy szlaku konnym wytyczonym w 

ramach partnerskiego projektu trzech gmin: Koziegłowy, Poraj, Żarki.  Jaroszówka to również 

miejsce edukacji dla dzieci i rodzin zainteresowanych tajnikami jeździectwa i funkcjonowania 

gospodarstw z końmi. 

Paralotniarze na wzgórzu Laskowiec w Żarkach - Miejsce to przy dobrej pogodzie oferuje 

podróżnym rozległy widok na pradolinę Warty, a od kilku lat zwabia także paralotniarzy, których 

kusi korzystną ekspozycją stoku na zachodnie wiatry.  

 

Ochrona zdrowia i opieka medyczna 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej to jedno 

z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego.  

W gminie Żarki funkcjonują trzy placówki świadczące opiekę medyczną, z czego jedna jest 

publiczna.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach - Aktywne Centrum Zdrowia 

zlokalizowany jest w mieście Żarki, w odnowionym budynku przy ul. Kościuszki. Jest to poradnia 

dla dorosłych i dzieci. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy korzystają z usług 

różnych poradni.  

Kolejną placówką jest Przychodnia Lekarska Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej przy ul. 

Myszkowskiej. Świadczone są tam usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi różnych 

poradni. 

W Zaborzu znajduje się Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Złota Jesień”. Budynek 

położony jest wśród lasów, co zapewnia ciszę i spokój mieszkańcom. Zakład świadczy 

profesjonalną świadczenia medyczne, rehabilitacyjne i pielęgniarskie dla około 60 osób starszych 

i niepełnosprawnych. W planach jest kolejna inwestycja w kierunku powiększenia zakresu usług 

rehabilitacyjnych.  

Na terenie gminy można też skorzystać z usług prywatnych gabinetów stomatologicznych: 

indywidualna praktyka stomatologiczna Jacek Małysa, prywatny gabinet stomatologiczny 

Krystyna Świerz czy poradnia stomatologiczna „Dental” Edyta Czyż. 

Leki można nabyć w kilku aptekach: apteka Novavita przy ul. Piłsudskiego w Żarkach, apteka na 

Starym Rynku czy Apteka Tanich Leków na ul. Kościuszki. 

Na terenie gminy znajdują się również dwie placówki opieki weterynaryjnej: gabinet 

weterynaryjny na ul. Mostowej w Żarkach (lek. wet. Artur Grabowski) oraz lecznica Vet-service 

przy ul. Piłsudskiego. 

Wskaźnikiem, na podstawie którego można oceniać jaka jest sytuacja zdrowotna mieszkańców 

jest liczba udzielonych porad lekarskich na 100 mieszkańców. Istnieją dwie możliwości 
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interpretacji tego wskaźnika. Pierwsza interpretacja mówi o tym, że duża liczba porad świadczy 

o złym stanie zdrowia mieszkańców gminy, ponieważ częste choroby oznaczają częste wizyty 

u lekarza. Natomiast według drugiej dużo porad lekarskich świadczy o dużej świadomości 

prozdrowotnej mieszkańców, a częste wizyty u lekarza są przejawem dbałości o zdrowie. Na 

potrzeby opracowania przyjęto drugi sposób interpretacji wskaźnika. Gmina Żarki charakteryzuje 

się wysoką wartością wskaźnika liczby porad lekarskich na 100 mieszkańców. Jego wartość co 

prawda nie sięga do średniej krajowej (415,1) ani wojewódzkiej (423,7), ale przewyższa średnią dla 

powiatu (284,3), okoliczną gminę Koziegłowy (321,3) oraz gminę Ogrodzieniec, gdzie wskaźnik 

ten jest najniższy (285,6) (Rys. 26). 

Rysunek 26. Liczba porad lekarskich ogółem (podstawowej opieki zdrowotnej) na 100 

mieszkańców w gminie Żarki na innych jednostek terytorialnych w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2016 

Pewnym wyznacznikiem dostępności do opieki medycznej jest wskaźnik prezentujący liczbę 

mieszkańców przypadających na 1 aptekę ogólnodostępną. Na tle kraju (3094) i województwa 

(3150) gmina Żarki wypada słabiej (2820). Dostępność do aptek jest tu jednak lepsza niż 

w powiecie (2666) czy gminie Woźniki (2410). Znacznie lepiej prezentują się gmina Koziegłowy 

(4798) i Ogrodzieniec (4654) (Tabela 22). 

Tabela 23. Liczba mieszkańców przypadających na 1 aptekę ogólnodostępną w 2014 r. 

Jednostka terytorialna Ludność na 1 aptekę 

ogólnodostępną 

Żarki 2802 

Koziegłowy 4798 

Ogrodzieniec 4654 

Woźniki 2410 

415,1 423,7 
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powiat myszkowski 2666 

śląskie 3150 

Polska 3094 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Pomoc społeczna  

Pomoc społeczne ma na celu doprowadzić do usamodzielnienia ekonomicznego i finansowego 

osób, które zostały wykluczone z życia społecznego. Większość zadań z zakresu pomocy 

społecznej realizuje gmina, ponieważ jedynie na poziomie lokalnym jest możliwe prawidłowe 

rozpoznanie potrzeb mieszkańców i dopasowanie do nich form wsparcia.  

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie pomocy społecznej w gminie Żarki jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Nadrzędnym celem tej jednostki jest „wspomaganie osób 

i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa 

w życiu społecznym”. MGOPS m.in. przeprowadza wywiady środowiskowe i realizuje wypłatę 

świadczeń pomocy społecznej (świadczeń rodzinnych, alimentów, dodatków do zasiłków). 

Liczba osób, które w 2015 r. skorzystały z różnych form pomocy społecznej wyniosła w gminie 911 

z 363 rodzin. Najczęściej pomoc była udzielana z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej 

lub ciężkiej choroby. Na kolejnym miejscu znalazły się ubóstwo i bezrobocie. Znacznie rzadziej 

występującym powodem udzielania pomocy społecznej jest przemoc w rodzinie czy interwencja 

kryzysowa (Tabela 24). 

Tabela 24 Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej. 

Przyczyny udzielania pomocy Liczba rodzin 

Ubóstwo 146 

bezrobocie 114 

Długotrwała/ciężka choroba 191 

Niepełnosprawność 193 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

25 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 34 

Interwencje kryzysowe 17 

Alkoholizm 38 

Przemoc w rodzinie 16 

Źródło: Sprawozdanie z działalność MGOPS, 2015 
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Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym polega m.in. na kierowaniu osób 

niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu 

ustalenia stopnia niepełnosprawności, przygotowaniu wymaganych dokumentów osobom, które 

ubiegają sie o rentę czy zapewnianiu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom 

starszym, chorym i niepełnosprawnym. Z usług opiekuńczych w 2015 r. korzystało w gminie 25 

osób. Ośrodek co roku organizuje wycieczki dla osób niepełnosprawnych. Natomiast 

w przypadku osób, które są całkowicie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania wydawane 

są decyzje o przeniesieniu do domu pomocy społecznej. W 2015 r. tylko jedna osoba z gminy 

przebywała w takiej placówce.  

Ważnym zadaniem gminy jest przeciwdziałanie biedzie i bezrobociu. W tym celu Ośrodek wypłaca 

zasiłki celowe i okresowe. Z zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych 

w 2015 r. skorzystało 175 osób, natomiast z zasiłków okresowych (ze względu na bezrobocie, 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność) skorzystało 98 osób.  

Praca socjalna służy wzmocnieniu aktywności  i samodzielności osób i rodzin. Często realizowana 

jest w formie kontraktu socjalnego. Wyznacza się w nim cele i działania jakie zostaną podjęte 

w pracy z osobą czy rodziną. W 2015 r. gmina realizowała 43 kontrakty, z czego 22 się zakończyły, 

18 jest realizowanych nadal, a dwa zostały przerwane.  

MGOPS świadczy również pomoc osobom bezrobotnym. W tym zakresie stale współpracuje 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie. W 2015 r. Ośrodek zapewnił zatrudnienie 

długotrwale 12 bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych. W okresie 2014-2015 

w gminie realizowany był projekt unijny „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób 

długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Żarki”. W jego ramach 22 osoby skorzystały 

z różnych form wsparcia m.in. treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, kursów ukierunkowanych na zdobycie 

nowych kwalifikacji zawodowych. W latach 2012-13 z aktywnej integracji skorzystało 12 osób.  

W 2011 roku – było to 15 bezrobotnych, a wcześniej jeszcze 24 osoby.  

Kolejnym kierunkiem działalności Ośrodka jest pomoc osobom zagrożonym przemocą. Realizacją 

zadań w tym zakresie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Problemów 

Przemocy w Rodzinie. W 2015 roku w 13 rodzinach zostały założone 22 Niebieskie Karty. 

„Niebieska Karta” – to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego 

wywołanych stosowaniem przemocy, następnie ułożenie planu pomocy i podjęcie interwencji. 

Procedurę tę realizują przedstawiciele policji, ośrodków pomocy, ochrony zdrowia i gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W latach 2009-2014 liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Żarki 

systematycznie spadała. W stosunku do 2009 r. nastąpił spadek o 15,7%. Odsetek korzystających 

z pomocy społecznej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w gminie Żarki (7,0) nieznacznie 

niższy od średniej dla kraju (7,7), zbliżony do średniej dla powiatu (6,9), wyższy natomiast od 

wskaźnika dla województwa (5,3). Z porównywanych gmin gmina Ogrodzieniec i Woźniki mają 

ten wskaźnik na zauważalnie niższym poziomie (odpowiednio 4,5 i 4,7) (Tabela 25). 
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Tabela 25 Odsetek korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem 

Jednostka terytorialna Korzystający z 

pomocy społecznej 

w ludności ogółem 

(w %) 

Żarki 7,0 

Koziegłowy 7,1 

Ogrodzieniec 4,5 

Woźniki 4,7 

powiat myszkowski 6,9 

śląskie 5,3 

Polska 7,7 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Problem z zakresu pomocy społecznej, który będzie się nasilał w kolejnych latach to starzenie 

się mieszkańców, co przełoży się na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pomocy 

materialnej. W przyszłości będzie rosło również znaczenie środowiskowej pomocy udzielanej 

osobom w postaci usług świadczonych w miejscu zamieszkania. Taka forma pomocy jest 

tańsza od pomocy instytucjonalnej oraz istnieje możliwość wykorzystania potencjału 

pomocowego tkwiącego w rodzinie czy sąsiadach. 

Bezpieczeństwo publiczne  

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, w tym 

realizacja zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Bezpieczeństwo w gminie zapewniają 

wyspecjalizowane instytucje takie jak: Straż Miejska, Policja, Państwowa Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe. Dodatkowo na terenie gminy funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne: 

OSP Ostrów, OSP Zaborze, OSP Czatachowa, OSP Wysoka Lelowska, OSP Kotowice, OSP 

Jaworznik, OSP Przybynów, OSP Żarki.  

Jednym z podmiotów dbających o bezpieczeństwo w gminie Żarki jest Straż Miejska. Ma ona na 

celu ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz obiektach użyteczności publicznej. 

Czuwa nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz współdziała z innymi podmiotami 

w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, usuwaniu różnych awarii czy skutków klęsk 

żywiołowych. Straż inicjuje również działania ukierunkowane na zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń, edukuje i informuje mieszkańców o rodzajach zagrożeń. 

Gmina Żarki podlega pod Komendę Powiatową Policji w Myszkowie i Komendę Państwowej 

Straży Pożarnej w Myszkowie. Posterunek policji w Żarkach został zlikwidowany jednakże na 

drogach pojawiają sie patrole policyjne. 

Według sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2013 r. najwięcej wykroczeń stanowiły 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji i było ich łącznie 1539. 
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Pozostałe wykroczenia np. przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu czy przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego zdarzały się sporadycznie. Za popełnione wykroczenia strażnicy 

wystawili łącznie 1569 mandatów na kwotę 268380 zł. W 353 przypadkach zastosowano środki 

oddziaływania wychowawczego. 

Problemem z zakresu bezpieczeństwa, który nie omija gminy Żarki jest popełnianie przez 

kierowców wykroczeń drogowych. Najwięcej wykroczeń dotyczy przekroczenia dozwolonej 

prędkości. W tabeli 7 zamieszczono zestawienie straży miejskiej z ostatnich trzech lat obejmujące 

główne drogi przechodzące przez teren gminy. W ostatnim roku najwięcej przekroczeń prędkości 

odnotowano na drodze wojewódzkiej nr 793. Przecina ona miasto z południa na północ 

i obejmuje ul. Myszkowską i ul. Moniuszki. Statystyka z 2015 r. dotycząca ul. Moniuszki mówi o 181 

wykroczeniach w związku z przekroczeniem prędkości. Na drugiej z dróg wojewódzkich (nr 789) 

w rejonie ul. Ofiar Katynia odnotowano 95 wykroczeń. Taka sama statystyka dotyczy drogi 

powiatowej biegnącej w kierunku Wysokiej Lelowskiej. W stosunku do poprzednich lat liczba 

wykroczeń na drodze powiatowej spadła. Przytoczone dane świadczą o tym, że główne drogi 

przebiegające przez obszar gminy nie należą do bezpiecznych. Uczestnicy ruchu drogowego 

poruszający sie po nich powinni zwiększyć ostrożność, a organy porządkowe takie jak Straż 

Miejska powinny podjąć wzmożone działania w kierunku ograniczenia liczby wykroczeń. 

W szczególności dotyczy to drogi wojewódzkiej nr 793. 

Tabela 26 Zestawienie wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości za lata 2013 - 2015 na 

głównych drogach przebiegających przez gminę Żarki 

Droga 2013 2014 2015 

Droga powiatowa 3809S Żarki - 

Wysoka Lelowska 

110 163 95 

DW 789 Żarki ul. Ofiar Katynia 84 197 95 

DW 793 Żarki ul. Moniuszki 114 63 181 

Źródło: Urząd Miasta i  Gminy Żarki, 2016  

Jeśli chodzi o zagrożenie przestępczością narkotykową i czyny zabronione popełniane pod 

wpływem alkoholu to w okresie od 01.01.2015 r. do 10.11.2015 r. na terenie miasta i gminy Żarki 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zatrzymali 40 osób nietrzeźwych 

kierujących pojazdami, z czego 24 osoby kierowały pojazdami niemechanicznymi. 

W wymienionym okresie nie prowadzono postępowań z zakresu przestępczości narkotykowej. 

Jednakże nasilony w ostatnim czasie w Polsce problem handlu dopalaczami sprawia, że konieczne 

jest zachowanie wzmożonej czujności i objęcie działaniami profilaktycznymi szczególnie 

narażonych na przestępczość narkotykową obszarów szkół w gminie. 

O bezpieczeństwo w gminie Żarki dbają również Ochotnicze Straże Pożarne. To one zazwyczaj są 

najszybciej na miejscu pożarów. Realizują też inne ważne działania. Dla przykładu można 

przytoczyć statystyki wyjazdów OSP Żarki za poprzedni rok. Najczęściej strażacy wyjeżdżali na 

akcje związane z gaszeniem pożaru (29 razy). Częste były również wyjazdy w celu usunięcia 



Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 

 

Strona | 74 

gniazda os (22). Inne cele wyjazdu straży to: zabezpieczenie różnych wydarzeń na terenie gminy, 

usuwanie powalonych drzew, wypadki i kolizje drogowe, dowóz czy pompowanie wody19. 

W odniesieniu do dbałości o bezpieczeństwo w gminie Żarki należy również wspomnieć o Grupie 

Jurajskiej, której wyspecjalizowani ratownicy pomagają osobom poszkodowanym w jaskiniach, na 

skałkach, w ruinach zamkowych, na szlakach turystycznych, przy wykorzystaniu technik 

alpinistycznych, pojazdów terenowych lub śmigłowca. 

 

Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców  

Ważną rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego odgrywają oddolne inicjatywy 

mieszkańców. Największy udział w pobudzaniu aktywności społecznej i obywatelskiej w gminach 

mają zaś organizacje pozarządowe.  

Na terenie gminy Żarki działa wiele organizacji pozarządowych: 

 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Żarecka Akademia Rozwoju, Stowarzyszenie Cudowne 

Dzieci, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki 

w Żarkach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik, Stowarzyszenie Wsi Wysoka 

Lelowska, Stowarzyszenie Rozwoju i Wspomagania Wsi Wysoka Lelowska, 

Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Żarkach; Ludowy Klub Sportowy Zieloni Żarki w Żarkach; 

Stowarzyszenie Jurajskie Amonity (Jaroszów), Stowarzyszenie JURA OK (Żarki); 

 Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Ostrów, OSP Zaborze, OSP Czatachowa, OSP Wysoka 

Lelowska, OSP Kotowice, OSP Jaworznik, OSP Przybynów, OSP Żarki; 

 towarzystwa: Żareckie Towarzystwo Siatkarskie w Żarkach; 

 kluby: Sportowy Klub Jeździecki Wolta, Ludowy Klub Sportowy, Klub Sportowy Kotowice, 

UKS Lider, UKS Champion; 

 inne: Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach. 

W gminie Żarki prowadzona jest aktywna działalność na rzecz seniorów. Seniorzy regularnie 

spotykają się i wnoszą wkład w rozwój lokalnej społeczności. Podczas jednego z takich spotkań 

seniorzy prezentowali swoje działania i dobre praktyki w ramach programu „Senior z Wigorem”. 

Seniorzy organizują również własne imprezy np. zabawy karnawałowe. 

Warta podkreślenia jest też działalność Klubu LKS Zieloni Żarki. Początki klubu sięgają 1954 r. 

kiedy został założony Ludowy Zespół Sportowy Żarki. Przy klubie działa drużyna seniorów, 

młodszych juniorów i młodzików. Klub trenuje na Stadionie Miejskim. Przy stowarzyszeniu LKS 

Zieloni działa także sekcja biegowa „Biegaj z Żarkami”, która zrzesza wszystkich fanów biegania 

oraz promuje tę formę aktywności w gminie.  

Z kolei wspomniany Obywatelski  Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach koncentruje swoją 

działalność na upamiętnianiu żołnierzy i ludności cywilnej, którzy zginęli podczas II wojny 

światowej. Członkowie Komitetu starają się przybliżać dzieciom i młodzieży historię dotyczącą 

terenu Żarek. W ramach swojej działalności gromadzi różne dokumenty i przedmioty dotyczące 

 

19http://zarki.osp.org.pl/wyjazdy.html 
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pamięci narodowej. Osoby zainteresowane wiedzą historyczną mogą przyjść na spotkanie 

Komitetu, które odbywa się co tydzień. 

Duża liczba organizacji pozarządowych w gminie świadczy o aktywności społecznej mieszkańców 

i zaangażowaniu w sprawy dotyczące gminy. 

Ważnym miernikiem aktywności obywatelskiej mieszkańców jest frekwencja w wyborach 

ogólnokrajowych i lokalnych. W wyborach prezydenckich w 2015 r. frekwencja wyborcza w gminie 

Żarki wynosiła 50,0% co jest wynikiem słabszym od średniej dla powiatu (51,0%), województwa 

śląskiego (55,1%) i kraju (55,3%). 50-procentowej frekwencji w wyborach prezydenckich nie 

przekroczyła tylko gmina Koziegłowy. Jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 

r., to generalnie frekwencja była bardzo niska. W gminie Żarki wyniosła 20% i ponownie była 

niższa od średnich dla województwa (23,7%) i kraju (23,8%). Przekroczyła jednak średnią dla 

powiatu myszkowskiego i średnie w porównywanych gminach, z których najsłabiej wypadła 

gmina Koziegłowy (16,4%). Gmina Żarki może pochwalić się najwyższą z porównywanych 

jednostek terytorialnych frekwencją w wyborach samorządowych wynoszącą 65,3%. Jest to wynik 

o 22% lepszy od średniej dla województwa i o 18% lepszy od średniej krajowej (Tabela 27). Tak 

wysoka frekwencja wskazuje na to, że mieszkańcy troszczą się o losy i kierunek rozwoju swojej 

gminy. Aktywność wyborcza mieszkańców przejawiająca się we frekwencji w wyborach 

samorządowych w największym stopniu odzwierciedla poziom lokalnego zaangażowania. 

Tabela 27. Frekwencja w wyborach prezydenckich, samorządowych i wyborach do parlamentu 

Europejskiego w gminie Żarki i porównywanych jednostkach terytorialnych 

Jednostka terytorialna Wybory 

samorządowe 

2014 

Wybory do PE 

2014 

Wybory 

prezydenckie 

2015 

Żarki 65,33% 20,04% 50,00% 

Koziegłowy 54,36% 16,42% 49,06% 

Ogrodzieniec 61,97% 19,78% 52,51% 

Woźniki 46,34% 20,02% 54,13% 

powiat myszkowski 54,80% 18,89% 51,02% 

śląskie 43,34% 23,75% 55,13% 

Polska 47,21% 23,82% 55,34% 

Źródło: http://www.kbw.gov.pl/ 
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Sfera społeczna – podsumowanie 

Mocne strony 

 faktyczny przyrost liczby mieszkańców gminy (przyrost rzeczywisty na poziomie 0,8, 

podczas gdy porównywane gminy, powiat i województwo notują wartości ujemne), co 

wskazuje na lepszą sytuacje demograficzną niż w powiecie, województwie i kraju; 

 trend osiedlania się nowych mieszkańców na terenie gminy dominuje nad 

wyprowadzaniem się, na co wskazuje dodatnie saldo migracji (1,2 promila). Świadczy to o 

atrakcyjności osiedleńczej gminy; 

 wysoka jakość nauczania w szkołach podstawowych, o czym świadczą dobre wyniki ze 

sprawdzianu po VI klasie, wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej (wynik ogólny 

w 2015 r. to 67,45%,, podczas gdy średnia dla powiatu wyniosła 65,90%, a dla 

województwa – 65,81%). 

 wysoka jakość nauczania i możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia 

zawodowego w placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego na terenie gminy; 

 aktywna działalność w zakresie kultury, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę działania 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn. Oferta 

kulturalna gminy przyczynia się do wzrostu postrzeganej jakości życia w gminie i może być 

czynnikiem podnoszącym atrakcyjność osiedleńczą gminy; 

 liczne imprezy w gminie, zarówno sportowe. jak i kulturalne, które wzmacniają więzi 

lokalne wśród mieszkańców i sprzyjają integracji (Dni Żarek, Odpusty w Sanktuarium, Bieg 

Jurajskich Ścieżek, Jurajski Puchar Nordic Walking); 

 silna i kultywowana wielowiekowa tradycja handlowa w gminie, głównie za sprawą 

regularnie odbywających się targów oraz organizacji pokazów produktów lokalnych w 

Kupieckim Sąsieku; 

 liczne obiekty rekreacyjno-sportowe, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać talenty 

sportowe i aktywnie spędzać wolny czas (11 obiektów sportowych, do tego 6 siłowni 

zewnętrznych i kilkanaście placów zabaw); 

 stosunkowo dobra dostępność mieszkańców do opieki zdrowotnej (specjalistyczna oferta 

zakładu opieki zdrowotnej, stosunkowo dobra dostępność aptek); 

 istnienie szkół ponadgimnazjalnych dobrze wyposażonych, z dobrą kadrą i dobrymi 

wynikami kształcenia (sukcesy w konkursach kulinarnych o szczeblu regionalnym i 

ogólnopolskim osiągane przez uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki oraz wyniki z 

egzaminu praktycznego na technika organizacji usług gastronomicznych oraz technika-

informatyka wyższe od średniej dla powiatu),  w ofercie z kierunkami kształcenia 

nastawionymi na praktyczne umiejętności; 

 coraz wyższa aktywność społeczna mieszkańców gminy, co wyraża się w dużej liczbie 

organizacji pozarządowych (ponad 10 samych stowarzyszeń) oraz wysoką frekwencją 

podczas wyborów samorządowych (frekwencja o 20% lepsza od średniej dla 

województwa śląskiego). 
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Słabe strony 

 stosunkowo niewielka dynamika przyrostu liczby ludności w gminie (w porównaniu 

z 2004 r. wzrost o zaledwie 3%); co świadczy o potrzebie podejmowania działań mających 

na celu zachęcenie nowych osób do zamieszkania na terenie gminy oraz podnoszenie 

jakości życia osób obecnie ją zamieszkujących; 

 wyludnianie się centrum Żarek; 

 pogarszająca się struktura ludnościowa w gminie, biorąc pod uwagę podział na 

ekonomiczne grupy wieku (w stosunku do 2004 r. spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym o 3,6% i rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym - wzrost 

o 3,2%). Dane te wskazują, że gminy nie omijają typowe dla całego kraju problemy 

demograficzne, których rozwiązywanie rozpoczyna się na poziomie lokalnym;  

 brak placówek opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (2,5 r. ż.), co może dla młodych rodziców 

stanowić przeszkodę w godzeniu życia zawodowego z prywatnym, a w rezultacie 

negatywnie wpływać na lokalny rynek pracy; 

 słabe wyniki i efektywność nauczania w gimnazjum w Żarkach (wskaźnik efektywności 

nauczania wskazuje, że jest to szkoła wymagająca pomocy ze względu na niskie wyniki 

egzaminu gimnazjalnego i niską efektywność, szczególnie w zakresie nauczania 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, np. w przypadku egzaminu gimnazjalnego z 

matematyki średni wynik dla gminy wynosił 39,3%, co jest wartością niższą od średniej dla 

powiatu o 7,5%.) co wskazuje na potrzebę podniesienia jakości nauczania w tej placówce; 

 niski poziom bezpieczeństwa drogowego (w 2015 r. zatrzymano 40 osób nietrzeźwych, na 

głównych drogach biegnących przez gminę zanotowano liczne wykroczenia związane 

z przekraczaniem prędkości), co niekorzystnie wpływa na jakość życia i subiektywne 

poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. Obecna sytuacja świadczy o potrzebie podjęcia 

wzmożonych działań informacyjnych i prewencyjnych wśród kierowców.  

 


