


 Nazwa: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie 
Żarki

 Wartość: Realizacja w latach 2017-2018, wartość całkowita: 5 067 002,49 zł. 
Wydatki w 2018r.: 1 873 173,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 314 932,76 zł, środki 
własne: 558 240,24  zł.

 Zadanie: Zakup, montaż oraz uruchomienie 320 zestawów instalacji solarnych, 17 
sztuk pomp ciepła, 134 sztuk  instalacji fotowoltaicznych

 Wykonawca: Polska Ekologia Sp. z o.o. (solary i pompy ciepła), FlexiPower Group
Sp. z o.o. zł Sp. K., Wola Zaradzyńska (fotowoltaika).

Projekt pn. „ Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WSL 2014-2020.



 Nazwa: Modernizacja źródeł ciepła w 
budynkach indywidualnych realizowana
w ramach programu ograniczenia niskiej 
emisji 

 Wartość: Realizacja w latach 2017-2018, 
wartość całkowita: 2 607 637,71 zł, w 
tym środki WFOŚiGW w Katowicach –
dotacja 450 000,00zł, pożyczka 
674 096,12 zł. 
Wydatki poniesione w 2018 roku: z 
środków własnych 729 030,00 zł.

 Zadanie: Wymiana źródeł ciepła w 
budynkach indywidualnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Żarki 
poprzez montaż nowych ekologicznych 
pieców w 225 domach (z atestem 
energetyczno-emisyjnym) Mieszkaniec 
pokrywał 50 proc. kosztów. 



 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz 
modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach.

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 2016-2018, 
wartość całkowita: 624 692,63 zł. 

Wydatki w 2018r.: 514 588,06 zł, dofinansowanie: 
415 846,69 zł, środki własne: 98 741,37 zł

 Zadanie: Powstała kanalizacja przy ul. 
Częstochowskiej w Wysokiej Lelowskiej na 
długości 780 m oraz została zmodernizowana 
przepompownia przy u. Leśniowskiej w Żarkach.

 Wykonawca: BUDREM  Zawiercie 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja 
przepompowni ścieków w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.



 Nazwa: Budowa wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz w Wysokiej 
Lelowskiej.

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-
2018, wartość całkowita: 5 334 169,23 zł.
Wydatki w 2018r.: 4 503 633,33 zł, 
dofinansowanie: 1 997 982,00 zł, środki własne: 
2 505 681,33 zł

 Zadanie: 73 nowe przyłącza wodociągowe i 
kanalizacyjne, wybudowano 4,503 km wodociągu 
i 5,468 km kanalizacji.

 Wykonawca: EKOBUD Sp. z o.o., z Glinicy.

Projekt pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz w Wysokiej 
Lelowskiej.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WSL 2014-2020.



 Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności
publicznej w gminie Żarki – dokumentacja

 Wartość: 23 402,00 zł

 Zadanie: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji
fotowoltaicznej dla obiektów: UMIG, ośrodek zdrowia, gimnazjum, ośrodek
kultury. Moc instalacji zbliżona do średniej zużycia prądu w tych budynkach.



 Nazwa: Wymiana i utylizacja azbestu – VII 
edycja 

 Zakres: demontaż, transport i utylizacja 
azbestu z dachów budynków mieszkalnych i 
gospodarczych z prywatnych posesji

 Wartość: 20 304,93 – kwota finansowana z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, w nieznacznej części z wpłat 
własnych mieszkańców. 

 Zadanie: Demontaż, transport i utylizacja 602 
ton. 



 Nazwa:  Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w 
Żarkach.

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2019, wartość całkowita: 2 842 354,03zł.  
Wydatki w 2018r.: 1 658 607,64 zł, dofinansowanie: 721 798,73 zł, środki własne: 
936 808,91 zł

 Zadanie: Rewitalizacji przestrzeni budynków komunalnych oraz socjalnych: 
wymieniony dach, ocieplone ściany, nowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacje 
zewnętrzne. Teren zagospodarowany poprzez: zieleń, plac zabaw, boisko, miejsca 
spotkań i rekreacji. Nowe, estetyczne strefy wejściowe do domów, oświetlenie, 
monitoring.

 Wykonawca: RAK Inwest Myszków

Projekt pn. „Odnowa Topolowa! Rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.



Projekt pn. „Odnowa Topolowa! Rewitalizacji przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.



 Nazwa: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły 
podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w Wysokiej Lelowskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu.

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2019, wartość całkowita: 1 258 182,96 zł.
Wydatki w 2018r.: 755 000,00 zł, dofinansowanie: 643 250,00 zł, środki własne: 
111 750,00 zł

 Zadanie: Powstało dziewięć mieszkań. Średnia powierzchnia mieszkań - 42,91 kw.
Roboty obejmowały pomieszczenia wewnętrzne, elewacje, instalacje oraz 
zagospodarowanie terenu. Obiekt poddany został termomodernizacji, zakupiono 
podstawowe wyposażenie mieszkań. Zbudowano boisko wielofunkcyjne wraz z 
elementami małej architektury rekreacyjnej.

 Wykonawca: WOJTEX Wojciech Dybiński

Projekt pn. „ Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w Wysokiej Lelowskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.



Projekt pn. „ Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na socjalne 

lokale mieszkalne w Wysokiej Lelowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.



 Nazwa: Przebudowa ulic: K. Deyny, J. Kukuczki, B. 
Malinowskiego oraz K. Górskiego oraz W. Komara, K. 
Skolimowskiej, J. Kusocińskiego w Żarkach 

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość
całkowita: 1 475 100,52 zł.

 Wydatki w 2018r. : 1 406 220,52 zł z środków własnych.

 Zadanie: Przebudowa dróg w ciągu ulic K. Deyny, J. 
Kukuczki, B. Malinowskiego oraz K. Górskiego w Żarkach 
obejmowała: utwardzenie, nawierzchnie z kostki brukowej, 
chodniki, odwodnienie, wjazdy na posesje, asfaltową
ścieżkę rowerową oraz zmianę organizacji ruchu.

 Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX

Marcin Sosnecki Myszków



 Nazwa: Przebudowa ul. Topolowej w 
Żarkach

 Wartość: Zadanie realizowane w latach 
2017-2018, wartość całkowita: 182 083,82 
zł.

 Wydatki w 2018r.: 179 481,27 zł z środków 
własnych.

 Zadanie: Wykonanie podbudowy, 
nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, 
odwodnienie, wjazdy na posesje. 

 Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX Marcin 
Sosnecki Myszków 



 Nazwa: Remont ulic Polnej i Cichej w 
Jaworzniku. Po remoncie.

 Wartość: 347 945,84 zł, w tym 278 356,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, środki 
własne. - 69 589,84 zł

 Zadanie: Remont ul. Cichej na dł. 1200 m,

ul. Polnej na dł. 200 m,

utwardzenie, nakładki asfaltowe i pobocza 

 Wykonawca: P.R.D.M. MYSZKÓW



 Nazwa: Modernizacja ul. Polnej w 
Kotowicach - dokumentacja i wykonanie

 Wartość: 702 018,39 zł

 Zadanie: Wykonanie projektu 
technicznego i przebudowy ul. Polnej: 
podbudowa, nawierzchnie z kostki 
brukowej i asfaltu, odwodnienie.  Powstała 
droga gminna o szer. 4,5 m z 
krawężnikami, ułożono kostkę brukową, a 
na wlocie do DW 792 na długości 20 m od 
skrzyżowania asfalt.  ZUK wykonał 170 
metrów nowego wodociągu, zamontowano 
7 zasuw i jeden hydrant. 

 Wykonawca: P.H.U.B. 
MARMADEX Marcin Sosnecki Myszków 



 Nazwa: Dokumentacja techniczna ulic Młyńska i Jagodowa w Żarkach -
drogowa, wodociąg i kanalizacja

 Wartość: 116 000,00 zł

 Zadanie: Projekt polega na przygotowaniu dokumentacji na przebudowę
dróg w ciągu ul. 

 Młyńska, Jagodowa wraz z projektem na budowę wodociągu i kanalizacji. 

 Wykonawca: Studio V13 Paweł Niedzielski Częstochowa 



 Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Chopina (od Młyńskiej do Słonecznej)

 Wartość: 12 000,00 zł

 Zadanie: wykonanie dokumentacji

 Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa 

 Nazwa:  Dokumentacja techniczna na ul. Zieloną w Żarkach

 Wartość: 19 000,00 zł

 Zadanie: wykonanie dokumentacji

 Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa 



 Nazwa: Dokumentacja techniczna łącznik między ul. Łąkową a ul. Moniuszki w 
Żarkach

 Wartość: 15 000,00 zł

 Zadanie: wykonanie dokumentacji 

 Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa 



 Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Parkową w Przybynowie

 Wartość: 12 000,00 zł

 Zadanie: wykonanie dokumentacji. 

 Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa 

 Nazwa:  Dokumentacja techniczna: ul. Sąsiedzka w Ostrowie

 Wartość: 20 000,00 zł

 Zadanie: wykonanie dokumentacji. 

 Wykonawca: KOMA Konrad Zymek Częstochowa 



 Nazwa: Oznakowanie ulic na terenie 
Gminy Żarki.

 Wartość: 80 085,30 zł

 Zadanie: Wykonanie, dostarczenia i 
montażu elementów oznakowania ulic 
– tabliczki ze słupkami. Sołectwa  - 65 
sztuk słupków i 131 tablic, miasto -
139 słupków i 272 tablice.

 Wykonawca: Utal



 Nazwa: Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Koziegłowska w Żarkach

 Wartość: 36 973,64 zł

 Zadanie: Budowa oświetlenia na odcinku między ul. Spadową do końca 
zabudowań przy ul. Koziegłowskiej.  Postawiono 5 słupów z oprawami 
ledowymi, na 4 istniejących powieszono  oprawy ledowe.

 Wykonawca: Elgar Janusz Garncarz Żarki 

 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywa w Żarkach

 Wartość: 1 585,59 zł

 Zadanie: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy zabudowaniach. 

 Wykonawca:  Tauron Dystrybucja 



 Nazwa: Dobudowa oświetlenia 
ulicznego ul. Młyńska w 
Żarkach

 Wartość: 34 866,74 zł

 Zadanie: Budowa oświetlenia 
na odcinku przy istniejących 
zabudowaniach przy ul. 
Młyńskiej.  Zawieszono 8 
opraw na istniejących słupach 
oświetleniowych i dobudowano 
3 latarnie – w sumie 11 
punktów oświetleniowych.

 Wykonawca: Instalatorstwo 
Elektryczne Kazimierz Samsel 
z Myszkowa.



 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Przybynowie

 Wartość: 2 156,84 zł

 Zadanie: Budowa dodatkowych dwóch punktów oświetleniowych przy ul. 
Ogrodowej w Przybynowie. 

 Wykonawca: Tauron Dystrybucja

 Nazwa: Wymiana słupów oświetleniowych na Starym Rynku 

 Wartość: 32 383,44 zł

 Zadania: Wymieniono 17 sztuk słupów oświetleniowych

 Wykonawca: ALUMAST S.A.



 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów 
w Żarkach 

 Zadanie:  Postawiono 10 opraw ledowych w Żarkach 
przy ul. Chabrów.

 Nazwa: Wymiana oświetlenia na terenie przedszkola 
publicznego przy ul. Wierzbowej  w Żarkach 

 Zadanie: Montaż i podłączenie 5 lamp. W efekcie

doświetlona jest ul. Wierzbowa.

 Wykonawca: ELEKTROBI 



 Nazwa: Budowa wodociągu z przyłączami Czarny kamień i ul. Niegowska 
Żarki

 Wartość: 12 915,00 zł w 2018r., Rok 2017 - Wykonanie otworu 
poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód 
podziemnych w Jaworzniku - 145 140,00 zł

 Zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej 

 Wykonawca: Ekoprojekt Iwona Hadryś



 Nazwa: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jaworznik

 Wartość: 799 500,00 zł zł,   dofinansowanie: 253 125,00 zł, w tym 99 210,25 
zł w ramach EFRR  i 153 914,75zł, środki własne: 546 375,00 zł

 Zadanie: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedens – Benz, 
model Atego wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 220kW, podwozie 
drogowe w układzie napędowym: 4x4 uterenowione, silnik o zapłonie 
samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości 
spalin) spełniający normę emisji spalin. Auto ze zbiornikami na wodę (4,3 m 
sześcienne) oraz na środek pianotwórczy, wyposażony w autopompy

 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. z Korwinowa





 Nazwa: Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i 
kulturalna społeczności lokalnej w gminie Żarki

 Wartość: 197 175,15 zł, dofinasowanie 100 proc. 

 Zadanie: Projekt aktywizacji mieszkańców ściśle wiąże się z 
rewitalizacją mieszkań i zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Topolowej 
w Żarkach, a także przebudową budynku po dawnej szkole podstawowej w 
Wysokiej Lelowskiej na mieszkania socjalne. Celem jest wzmocnienie 
aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności. 
Działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu 
odbudowania tożsamości lokalnej. Udział w projekcie ekspertów z Nikiszowca
– dzielnicy Katowic, a także dwudniowa wizyta studyjna do tego inspirującego 
miejsca.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 

2014-2020.





 Nazwa:  Barwy jesieni - Żarecki Klub Seniora

 Wartość: 200 395,24 zł, dofinasowanie 100 proc. 

 Zadanie: Klub otwarty dla seniorów dwa razy w tyg. w  Domu Kultury 
w Żarkach. Gmina partycypuje w kosztach polega na udostępnieniu 
pomieszczeń pod Klub. 

 Zadanie: Zakupiono kompletne wyposażenie w tym: meble, urządzenia, 
przyrządy do prowadzenia zajęć, zapewniono poczęstunek. 
Przewidziano bogaty katalog zajęć: zajęcia artystyczne, gimnastyczne, 
informatyczne, z języków obcych, treningi pamięci, spotkania z 
psychologiem, spotkania edukacyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy 
do miejsc kultury, organizacja spotkań/imprez dla seniorów w każdym 
sołectwie, tak aby jak najlepiej wypromować ideę istnienia Klubu 
Seniora w gminie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.





 Nazwa: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach

 Wartość: 423 762,50zł, dotacja z Unii Europejskiej - 360 198,12 zł, z budżetu 
państwa - 21 188,13 zł, a wkład własny - 42 376,25 zł.

 Zadanie: Utworzono Klub Dziecięcy w Żarkach, który funkvjonuje od 2018 r. w 
ramach projektu unijnego przez 2 lata. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat mają
zapewnione miejsce w budynku gimnazjum. Wykonano remont przystosowujący 
pomieszczenia do nowych funkcji. Klub czynny od poniedziałku do piątku przez 
10 godzin dziennie. W każdym roku działania przyjętych 9 dzieci, które oprócz 
zabawy i wypoczynku, uczestniczą w edukacji wczesnodziecięcej tj. zajęciach z j. 
angielskiego, zajęciach taneczno-rytmicznych, zajęciach logopedycznych. 
Zapewnione wyżywienie 4 posiłki dziennie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.





 Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w 
Ostrowie wraz z zagospodarowaniem terenu (pożyczka dla LKS 
Zieloni Żarki)

 Wartość: 213 007,51 zł, dofinansowanie 205 177,00zł

 Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16x26 m 
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z trawą
syntetyczną. Boisko przy świetlicy. Wybudowana wiata 
rekreacyjna, która wyposażona jest w ławostoły, ławki, obok 
palenisko. 



 Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego 
rekreacyjnego w Suliszowicach wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
rekreacyjnego w Kotowicach (pożyczka 
dla KS Kotowice)

 Wartość: 206 007,50zł, dofinansowanie 
153 493,00zł

 Zadanie: Budowa boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 16x26 m 
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej, z trawą syntetyczną przy 
studni w Suliszowicach oraz budowa 
wiaty w Kotowicach.



 Nazwa: Przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach, odcinek od DW 793 do 
drogi gminnej ul. Mickiewicza w Żarkach

 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

 Wartość: 1 670 000,00 zł

 Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Częstochowskiej o dł. ok. 670,0 m od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza 
w Żarkach oraz remont dwóch obiektów mostowych w ciągu tej ulicy. Montaż
nowych krawężników,  budowa ścieku przykrawężnikowego z kostki 
granitowej, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, remont oraz 
przebudowa ciągów pieszych z wymianą obrzeży na nowe, budowa chodników 
z kostki, remont oraz przebudowa zjazdów do posesji.

 Wykonawca: PRDM MYSZKÓW



 Nazwa: Przebudowa ul. Myszkowskiej odcinek Żarki – Myszków

 Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Zarząd 
Dróg w Katowicach

 Wartość: 36,4 mln zł, z czego około 30,8 mln to dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała  
pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego.

 Zadanie: Na odcinku 5,4 km powstała nowa nawierzchnia wraz z całą
konstrukcją drogi, obustronnymi chodnikami i drogą dla rowerów. 
Zmniejszono poziom hałasu.





 Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja z 
przebudową dachu i dostosowaniem instalacji 
elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku 
Zespołu Szkół w Żarkach.

 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

 Wartość: 2 663 529,41 zł

 Zadanie: Termomodernizacja objęła odwodnienie i 
ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian 
budynku, wymianę pokrycia dachu budynku 
głównego oraz stropodachu sali gimnastycznej, 
remont instalacji CO, kanalizacyjnej i odgromowej. 
Prace obejmują także wymianę oświetlenia i opraw 
oświetleniowych, budowę instalacji solarnej i 
wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. 
Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, 
zmniejszy się także ilość gazu potrzebnego do 
ogrzania szkoły.



 Nazwa: Remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w branży 
informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy.

 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

 Wartość:  1.235.294,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 995.909,30 zł

 Zadanie: Remont obejmuje 2 pracownie informatyczne, 1 pracownię
gastronomiczną, 1 pracownię hotelarską wraz z zapleczem, i pracownię
reklamy. Nastąpi dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania 
osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych 
(montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki). 

 Dzięki remontowi poszerzy się oferta edukacyjna skierowana do młodzieży, 
dzięki czemu wzrosną szanse młodych osób w znalezieniu atrakcyjnej pracy.

 W całej szkole prowadzona jest wymiana instalacji elektrycznej, której koszt 
pokrywa Powiat Myszkowski w wysokości 448 tys. zł.



Iwona i Krzysztof Ruteccy z Kotowic, 

właściciele Gospodarstwa 

Agroturystycznego Między Zamkami 

zdobyli I miejsce w konkursie  „Piękna wieś

województwa śląskiego” w roku 2018 w 

kategorii Najpiękniejsza zagroda 

województwa śląskiego. 

Celem konkursu "Piękna wieś województwa 

śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi 

poprzez pobudzanie aktywności 

gospodarczej, kształtowanie ładu 

przestrzennego oraz pielęgnowanie 

środowiska naturalnego. Konkurs odbywa 

się w kilku kategoriach. 



Przygotowanie: Katarzyna Kulinska-Pluta, Agnieszka Skorupa, 
Małgorzata Banaszczyk, Ania Stodółkiewicz.  


