
INWESTYCJE I ZADANIA 

GMINA ŻARKI 
ROK 2010 



Budowa Gminnego Gimnazjum wraz z 

Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej 

w Żarkach 
Wartość: 6 665 245,64 zł 

Dofinansowanie: 

3 073 183,38 zł 

Wkład własny 3 592 062,26 zł 

Zakres: Powstał niepodpiwniczony 

piętrowy budynek powiązany 

funkcjonalnie salą sportową, w pełni 

dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W gimnazjum 

znajduje się 10 klasopracowni, świetlica, 

stołówka dla 90 osób z zapleczem 

kuchennym, gabinety dla dyrektora, 

pedagoga, sekretariat, pokój 

nauczycielski, szatnie. Obiekt ponad 300 

uczniów.  
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Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic Kopernika, 

Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ulicy Chryzantem do ul. 

Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ul. Serwin 

Wartość 3 926 797,10 zł 

Dofinansowanie 3 173 384,82 zł 

Wkład własny 753 412,28 zł 

 

Zakres: Wybudowano i przebudowano drogi gminne na 

długości 2 km w ciągu ulic: Kopernika, Chabrów, Serwin, 

Chryzantem, przedłużeniu ul. Chryzantem do ul. 

Leśniowskiej w Żarkach 

Liczba przebudowanych skrzyżowań – 18 sztuk 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej -  2,27 

km 

Zakres prac: roboty ziemne, odwodnieniowe, położenie 

nowych nawierzchni na jezdni, chodnikach, wjazdach, 

oznakowanie, prace porządkowe 
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Budowa placu zabaw w Czatachowie  

wraz z zagospodarowaniem terenu  

Wartość zadania: 21 316,81 zł, 

w tym dofinasowanie z Programu 

Odnowy Wsi w kwocie 10 tys. zł  

 

Zakres: Montaż urządzeń 

zabawowych przy budynku 

świetlicy wraz z wykonaniem 

nowych nasadzenia. 

urządzenia 

 

Zadanie realizowano z udziałem 

mieszkańców wsi Czatachowa. 
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Budowa ul. Wschodniej w Jaworzniku, etap I 

Wkład własny: 342 107,21 zł, 

zadanie finansowane z budżetu 

Miasta i Gminy w Żarkach  

 

Zakres prac: wykonanie 

podbudowy, odwodnienie i ułożenie 

nowej nawierzchni na  

na długości 520 m od skrzyżowania 

z ul. Kościelną w górkę 



Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi  

w Suliszowicach wraz z placem zabaw 

Wkład własny: 572 016,02 zł, w tym 

dofinasowania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 298 917,70 

 

Zakres prac: W obiekcie wykonano  

prace konstrukcyjne, wentylacyjne, ściany, 

posadzki, docieplenie, roboty wykończeniowe 

wewnątrz i na zewnątrz budynku, ułożono chodnik 

przed budynkiem, zamontowano kotłownię, 

instalację c.o., gazową, kanalizacyjną, wentylację 

i kolektory słoneczne. Dokonano zakupów nie 

zbędnego wyposażenia, sprzętu, mebli, gier, 

wyposażono zaplecze kuchenne i sanitarne. 

Zamontowano plac zabaw, zakupiono narty 

biegowe, kije nordic walking i rowery i stworzono 

wypożyczalnię sprzętu sportowego.  
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Nowy wóz bojowy dla jednostki OSP w Żarkach 

Wartość zadania: 567 000 zł  

Dofinansowanie: 350 000 zł  

Zarząd Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Katowicach 

Wkład własny: 217 000 zł 

 

Zakres: Zakupiono samochód 

marki Mercedes Atego. Auto 

gaśnicze zabiera 2,5 tys. litrów 

wody, wydajność pompy 1600, 

samochód jest uterenowiony, ma 

przedni i tylni napęd z blokadami, 

mieści 6-osobową załogę. 

 



Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na 

potrzeby Ośrodka Kultury etap II 

Wartość: 4 719 848,65 zł 

Dofinansowanie:  3 181 506,84 zł 

Wkład własny:  1 538 341,81 zł 

 

 

Zakres: Powstał nowoczesny budynek przystosowany pod cele kulturalne z salą 

widowiskową, garderobami, pracowniami tematycznymi, salami wystawienniczymi i 

multimedialnymi, biurami, pomieszczeniami gospodarczymi  

Wykaz prac: osuszanie ścian i wymiana instalacji, przebudowa pomieszczeń i roboty 

wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni, 

wykonanie elewacji , zamontowanie przeszklonego dachu nad częścią alkierzową od 

strony wschodniej i świetlików dachowych, dobudowa od strony południowej 

dwukondygnacyjnego obiektu mieszczącego funkcje cateringowe oraz salę multimedialną, 

zagospodarowanie zewnętrzne terenu – parkingi, zakup wyposażenia dla pracowni 

tematycznych (plastycznej, muzycznej, małych form teatralnych, edukacji kulturalnej) i sal 

multimedialnych  
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Sport bez granic - przebudowa kompleksu 

sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia, etap I 

Wartość 1 899 346,66 zł 

Dofinansowanie 1 559 369,58 zł 

Wkład własny: 339 977,08 zł 

 

Zakres zadania: Przebudowa 

kompleksu sportowego wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia. 

 

Ułożono chodniki z kostki brukowej 

wokół trybun i dojścia do boiska. 

Zamontowano siedziska, zadaszenia, 

kabiny dla zawodników. Ułożono 

nową murawę. 
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E-Myszkowia. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie 

myszkowskim 

 Wartość zadania: 3 085 624,00 

Dofinasowanie: 1 649 671,57 zł  

Wkład własny : 200 847,88 zł 

 

Zakres: stworzenie systemu 

komputerowego wspomagania obsługi 

interesantów oraz inwestycje w środki 

trwałe niezbędne dla świadczenia usług 

publicznych przez Internet – zakup 

komputerów i innego wyposażenia 

służącego elektronicznej obsłudze 

petentów  

Lider projektu Starostwo Powiatowe w 

Myszkowie 



Remont świetlicy w Jaworzniku 

Koszt zadania:  43 853,99 zł, w tym 24 000 zł 

dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Katowicach 

Wkład własny 19 853,99 zł 

 

Zakres zadania: W salach wymieniono okna, 

wycyklinowano parkiet, wykonano instalację 

elektryczną, podłączono Internet. Zamontowano 

drzwi, pomalowano ściany, zakupiono 

wyposażenie toalety, wymieniono drzwi i obniżono 

sufit. 

 

Zakupiono wyposażenie: meble, krzesła, trzy 

komputery, drukarkę, telewizor, DVD, CD, 

materiały do zajęć plastycznych, pomoce 

dydaktyczne, ruchowych, kupiono sprzęt sportowy, 

stół do ping – ponga, naczynia.  



Remont świetlicy w Jaworzniku 

(od października do listopada 2010 r.) 



Budowa wodociągu 

Wartość zadania:  41 808,26 zł 

 

Zakres: Zakupiono materiały wodociągowe na wykonanie 

przekładni sieci wodociągowej-tranzytowej zasilającej Żarki, 

Wysokę Lelowską, Przybynów i Ostrów oraz wyznaczono nową 

trasę wodociągu tranzytowego biegnącego z Jaworznika do ul. 

Ogrodowej  



Budowa ul. Krótkiej w Żarkach  

Wkład własny: 59 280,42 zł 

Zakres zadania: utwardzenie drogi kostką 

trylinką, montaż krawężników,  



Budowa ul. Słonecznej w Przybynowie  

Wkład własny: 261 764,53 zł, środki z 

budżetu Miasta i Gminy Żarki 

 

Zakres zadania: roboty przygotowawcze, 

ziemne, odwodnieniowe, podbudowę, 

nawierzchnię, utwardzenie poboczy i 

zjazdów oraz oznakowanie na dł. ponad 400 

metrów 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot 

Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek.  
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Wykonane projekty 

 

Projekt budowlany ul. Ogrodowej w Żarkach  

Wkład własny: 38 369,00 zł 

 

Projekt budowlany ul. Piłsudskiego w Żarkach 

Wkład własny: 31 715,90 zł 



Budowa drogi Hellenówka – Jaworznik 

(we współpracy z PZD) 

Wartość zadania: 1 500 000,00 zł 

 z Samorządu Woj. Śląskiego oraz 

 650 000,00 zł Starostwo Powiatowe 

 

Zakres zadania: 

Nawierzchnia na podbudowie 

bitumicznej, poszerzyły drogę do 5,5 

m oraz wykonały oznakowanie 

poziome i pionowe oraz odwodnienie.  

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo - Mostowych z Żarek i 

PRDM z Kłobucka 

 



Budowa drogi Hellenówka – Jaworznik 

(we współpracy z PZD) 



Budowa drogi Przybynów – Zaborze 

(we współpracy z PZD)  

Wartość zadania: ok. 2 000 000 zł ze 

Starostwa Powiatowego w Myszkowie, dotacja 

100 000 zł z budżetu Miasta i Gminy Żarki  

Zakres zadania: 

Nawierzchnia na podbudowie bitumicznej, 

wykonanie oznakowania poziomego i 

pionowego, odwodnienie 

 



Fundusz sołecki 

Oświetlenie ul. Kolejowa w Kotowicach  

Wkład własny: 26 112,88 zł 

 

Projekt chodnika w Zawadzie 

Wkład własny: 13 350,00 zł 

 

Projekt świetlicy w Jaroszowie 

Wkład własny: 11 065,16 zł 

 

Dokumentacja ul. Szkolnejw Jaworzniku  

Wkład własny: 23 739,00 zł 



Fundusz sołecki 

Remont dachu na budynku dawnej  szkoły w Ostrowie 

Wkład własny: 7 100,00 zł 

 

Garaże w Czatachowie 

Wkład własny: 9 041,50 zł 

 

Ogrzewanie w remizie OSP 

w Przybynowie 

Wkład własny: 25 463,80 zł 
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Rok klęsk 

kradzież koron leśniowskich 

grudzień 2010  



Imprezy Okolicznościowe 

Wręczenie Honorowego Obywatelstwa 

W dniu 17 marca podczas sesji Rady Miejskiej 

odczytano uchwałę, na mocy której Józefowi 

Morawcowi przyznano pośmiertnie Honorowe 

Obywatelstwo Miasta. Dokument odebrała córka 

Urszula Morawiec. Z trudem tłumiła wzruszenie. 

– Gdyby tato żył, byłby dziś bardzo dumny i 

szczęśliwy. To zaszczyt. Dziękuję, że w taki 

sposób uczcili Państwo jego pamięć. Prosto z sesji 

pójdę na cmentarz na jego grób i opowiem mu o 

tym.  

Murarz Józef Morawiec (zm. 2009 r.) ostatnie 

lata  życia poświęcił na spisywanie pamiętników. 

Opisywał życie przedwojenne rodzinnej 

miejscowości oraz tragiczne wydarzenia września 

1939 roku. Nie pomijał trudnych relacji pomiędzy 

dwoma narodami zamieszkującymi Żarki – stroną 

polską i żydowską. Gmina wydała część 

pamiętników, powstał film pt. „Księgi Józefa” w 

reżyserii Krzysztofa Zygalskiego.   



Wybory Samorządowe 2010 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Stanisława Nowak 

Liczba radnych: 15 osób  



Dziękujemy 

Przygotowali: 

Katarzyna Kulińska-Pluta, Barbara Rajczyk, 

Agnieszka Skorupa, Adrian Ordon  


