


Wartość zadania: 1 566 834,33 zł, w tym 897 410,24 zł dofinansowania z 
PROW w ramach działania „Mój rynek” 

Termin realizacji: czerwiec 2013 r. – czerwiec 2014r. 

 

Zakres: Utwardzenie dróg dojazdowo-manewrowych, budowa chodników z 
uzupełnieniem oświetlenia i odwodnienia, budowa 180 miejsc parkingowych, 
w tym 4 stanowisk dla niepełnosprawnych, poprawa warunków sprzedaży na 
placu targowym, na którym prowadzony jest obrót zwierzętami (utwardzenie 
placu, oświetlenie, przyłącze, zapewnienie dostępu do bieżącej wody 
przeznaczonej do napojenia gromadzonych zwierząt, wydzielenie miejsca 
przeznaczonego do izolacji zwierząt agresywnych lub chorych, z miejsc dla 
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, remont rampy do 
wyładunku zwierząt, prace kanalizacyjne, odpływ wody deszczowej, montaż 
barierek, ogrodzenie)Przebudowa szaletu z wydzieleniem obowiązujących na 
targowisku pomieszczeń sanitarno-higienicznych została wykonana w 2013 r.  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Myszków" 
 





Wartość zadania: 1 026 111,25 zł, w tym 850 

000,00 zł dofinansowania  z RPO WSL 2007-2013 

Zakres zadania: W ramach zadania powstał linowy 

plac zabaw, tor rowerowy, zadaszone miejsca do 

odpoczynku, ciąg pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe 

i manewrowe, parking dla autokarów, ławki, kosze, 

lampy solarne, stojaki na rowery, toalety. 

Wykonawca: POL-BRUK SP. z o.o., Poczesna 

 





Wartość zadania: 1 670 334,65  zł, w tym 50 procent dofinansowania z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

 

Zakres zadania: nowe jezdnie i chodnik na ulicach: Kościuszki, Poprzecznej, 

Żwirki i Wigury, Armii Krajowej. W ciągu ul. Poprzecznej ,,mini rondo" będące 

zarazem progiem zwalniającym, a dalej ciąg pieszo-jezdny. Wykonano 

odwodnienie, zaprojektowano rozbudowę oświetlenia przy ul. Żwirki i Wigury 

poprzez zamontowanie dodatkowych latarń wyposażonych w oprawę 

oświetleniową ze źródłem typu LED.  

Wykonawca: Spółka z Larix z Lublińca 

 





Wartość zadania: 860 639,23 zł z budżetu Gminy Żarki. 

Termin realizacji: druga połowa 2014. 

 

Zakres zadania: Przebudowa nawierzchni już istniejących polegająca na 

wykonaniu nawierzchni dróg z kostki betonowej oraz towarzyszących zadaniu 

chodników, opasek przejezdniowych oraz zjazdów już istniejących. 

 



Wartość zadania: 73 623,23 zł z budżetu Gminy Żarki. 

Termin realizacji: czerwiec 2014r. 

Zakres zadania: Poszerzenie istniejącej ulicy, położenie nowej nawierzchni. 

 



Wartość zadania: 275 166,52 zł, zadanie finansowane z budżetu Gminy Żarki. 

Termin realizacji: czerwiec 2014r. 

Zakres: Wybudowanie chodnika, parkingu oraz  
zjazdów indywidualnych do szkoły i OSP przy 

ul. Szkolnej w Jaworzniku. Chodnik i parking 

z kostki betonowej. Zjazdy wykonane w miejscach 

istniejących zjazdów i o szerokości, jak w stanie 

istniejącym.  Odwodniono budynek OSP oraz drogę. 

Wykonawca: BUDOMAX Marcin Sieradzki z Jaskrowa   
 



Wartość zadania: 917 190,00 zł, w tym 400 586,00 zł dofinansowania  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Zakres: Wykonanie: robót ziemnych i podbudowy mineralnej, nawierzchni i 
wyposażenia w osprzęt sportowy oraz ogrodzenie wykonane  
z elementów metalowych z wypełnieniem siatką sznurkową polipropylenowa, 
opaska, drenaż i odwodnienie liniowe boiska do studni chłonnych oraz 
pozostałe roboty.   
Powstały cztery ogrodzone boiska z o powierzchni 22 x 44 z nawierzchnią z 
wyłożeniem: trawą syntetyczną zasypaną  piaskiem kwarcowych wyposażone 
w osprzęt : bramki do piłki ręcznej, piłkochwyty, zestawu do koszykówki, 
zestawu do siatkówki oraz zestawu do tenisa  ziemnego. 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRUMIX z Gminy Słupia. 
 





Wartość zadania: 1.153.996,00 zł, w tym 576.900,00 zł dofinansowania ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Termin zadania: kwiecień 2015r. 

Zakres zadania: Przebudowa istniejącej płyty boiska trawiastego, jako boiska 

piłkarskiego o nawierzchni sztucznej trawiastej na podbudowie mineralnej  

o wymiarach 95 x 60m. Boisko wyposażone w piłkochwyty oraz dwie wiaty 

stadionowe dla zawodników rezerwowych. 

Wykonawca:  firma Bellsport z Bytomia 

 



Wartość zadania: 33 353,30 zł, 18.903,89 zł dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z Partnerstwa Północnej Jury  

Termin: sierpień 2014r. 

Zakres zadania: Powstała linia wodna do zasilania wynurzanych zraszaczy 
turbinowych z pokrywą ze sztucznej trawy pod murawą boiska. Zamontowano 
dwadzieścia cztery zraszacze wraz z pełną automatyką i ujęciem z wodociągu i 
studni głębinowej. Rozprowadzony pod powierzchnią boiska system nawodnienia 
jest sterowany elektronicznie, co pozwala na samodzielne korzystanie z niego 
przez gospodarza obiektu. 

Wykonawca:  F.P.H. POLIMER II Myszków  

 



Dotacja 76 620,01 zł została przekazana 

dla PZDM na przebudowę chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Niegowa – Mirów – 

Kotowice w Kotowicach, strona lewa dł. 

– 345 mb. oraz do drogi Choroń – 

Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki w 

Przybynowie 400 m. 

Inwestycja finansowana w połowie przez 

budżet Miasta i Gminy Żarki, a w połowie 

przez budżet Starostwa Powiatowego w 

Myszkowie.  

Termin realizacji: druga połowa 2014 r. 

 



Wartość zadania: 59 170,00 zł w tym 50 000,00 zł 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Termin zadania: sierpień 2014r. 
Zakres zadania: Wybudowano cztery siłownie w sołectwach: 
Ostów, Wysoka Lelowska, Suliszowice,  Kotowice zawierające 
trzy urządzenia, które mają podnieść aktywność fizyczną 
mieszkańców  oraz zwiększyć atrakcyjność miejscowości. 
Wykonawca:  PPUH ZAMA Maciej Zagórski Toruń  



Wartość projektu: 477 866,83 zł dofinansowanie z EFRR: 406 
101,80 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych), w tym 103 945,00 zł 
z budżetu Gminy Żarki. 
Termin realizacji: 2014-2015 rok 
Zakres: budowa infrastruktury aktywnych form wypoczynku 
niezbędnej do turystyki konnej: wytyczenie i oznakowanie szlaków 
konnych, budowę miejsc postojowych dla turystów na koniach, 
unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami T.R.E.C. 
w celu zróżnicowania oferty dla turystów na koniach oraz 
organizacji imprezy sportowej (zawodów) o znaczeniu krajowym, 
wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 
Realizacja projektu zgodna w wytycznymi i instrukcjami PTTK. 
Wykonawca: Kudłacik Dariusz, Roczyny, Andrychów,  





Wartość zadania: 389 632,49, dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego 130 
760,66, ponadto 168 513,00 zł dotacji oraz  86 460,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

Termin: lipiec 2013 – czerwiec 2014r. 

Zakres zadania:  Projekt polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 
w Zawadzie. Budynek został ocieplony,  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 

W 2013r. wymieniona 

instalacja c.o wraz ze źródłem ciepła.  

 

Wykonawca: P.P.H.U. BAUTERM 
Rafał Jędrzejewski z Wanat. 
 



Wartość zadania: 177 000,00 zł, w tym 80 proc. z dofinansowania ze 
środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami 

Termin: wrzesień 2014 r. 

Zakres: Zakup samochodu przystosowanego dla  niepełnosprawnych z 
bocznymi przesuwnymi drzwiami, podłogą antypoślizgową, podwójnym 
siedzeniem obok kierowcy, centralnym zamkiem. Auto wyposażone w tylnej 
części pojazdu w windę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim o 
nawierzchni antypoślizgowej. Ponadto w wyposażeniu znalazły się: komplet 
pasów zaczepnych do mocowania wózków, komplet pasów biodrowych, 
szyny podłogowe do mocowania wózków na podłodze. Pojazd jest 
oznakowany według aktualnie obowiązujących przepisów i ma homologację 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca: firma Frank-Cars Sp z o.o. Autoryzowany Dealer z 
Częstochowy 

 





Wartość zadania: 68 265,00 zł  z 

budżetu Gminy Żarki. 

Termin realizacji: 2014 rok. 

Zakres zadnia: Zakupiono urządzenie 

rejestrujące pomiary prędkości.  

 



Wartość: 4 730 663,15 zł, w tym 2 838 062,00 zł dofinansowania  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Termin: czerwiec 2015r. 

Zakres: Wybudowanie wodociągu na odcinku Zawada-Jaroszów-
Przybynów-Zaborze, który stwarza możliwości drugostronnego zasilania w 
wodę miejscowości Przybynów i Zaborze. Powstały przyłącza w ul. 
Częstochowskiej w Przybynowie, przebudowany został wodociąg z 
przyłączami w Zaborzu, zmodernizowane  jest ujęcie wody w Zaborzu i 
Zawadzie, zabudowany stacjonarny agregat prądotwórczy w Kotowicach, 
co pozwoli na zabezpieczenie energii elektrycznej dla strategicznego ujęcia 
wody w gminie. Drugi agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie 
będzie wykorzystywany do zabezpieczenia energii elektrycznej na innych 
ujęciach wody w gminie w przypadku braku dostaw prądu.  
Wykonawca:  ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak z miejscowości Mrozy 
 





Wartość zadania: 5 071 978,25 zł, w tym 3 992 271,56 zł dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 
2007-2013, Gmina Żarki: 1 079 706,69 zł 
Termin zadania: wrzesień 2013 – kwiecień 2015r. 

Zakres zadania: Poddano rewitalizacji budynek o pow. 561,70m2, 
dobudowano klatkę schodową wraz z windą, ocieplono mury, 
wyremontowano dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wymieniono instalacje elektryczna, założono instalacja wod-can., co., 
teleinformatyczną. Konserwacji poddano mlewniki oraz inne elementy 
wyposażenia. Pomieszczenia obiektu zaranżowano pod funkcje 
wystawiennicze, edukacyjne, szkoleniowe. Na terenie przyległym 
wykonano parkingi, zamontowano małą architekturę. 
Wykonawca: Pracowania Konserwacji Zabytków nad Łódką Społka z o.o. 

 





Wartość zadania: 991 170,01 zł, w tym 500 000,00 zł dofinansowania  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Termin zadania: do czerwca 2015r. 

Zakres zadania: W ramach wybudowano świetlicę  w Jaroszowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Budynek wyposażony w meble, zestawy 
komputerowe, urządzenia i wyposażanie kuchenne, gry edukacyjne. 
 
Wykonawca: firma Z.P.H.U. ROMEX ze Zrębic Pierwszych  

 



Wartość zadania: 372 657,65zł 
Termin realizacji: luty - marzec 2014r 

Zakres zadania: Zakupiono kosze o następnych pojemnościach:120 l – 
1765 sztuk, 240 l – 1225 sztuk, 360 l – 260 sztuk, 1100 l – 38 sztuk (w tym 
28 sztuk na odpady  segregowane),  które zostały dostarczone 
mieszkańcom gminy w formie umowy użyczenia. 
Wykonawca: Spółka Sulo z Warszawy 
 



Wartość zadania: 1.087.209,94 zł  

- Remont odcinka drogi w Żarkach ul. Czarka na dł. 980 mb - 203 989,84zł   

- Remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna na dł. 1400mb etap I -  249 569,46zł.  

- Remont w ciągu ul. Długiej w miejscowości Wysoka Lelowska -  315 527,13zł    

- Remont odcinka drogi Suliszowice Podlesie - 148 967,76 zł 

- Remont ulicy Kusocińskiego w Żarkach na odcinku 1 km - 169 155,75 zł 

Termin zadania: rok 2014 

Zakres zadania: W ramach realizowanych zadań prace polegały na profilowaniu  
i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wyrównaniu i uzupełnieniu 
istniejącej podbudowy, wykonaniu asfaltu na jezdni, po obu stronach utwardzone 
pobocza. 

Wykonawca: Drogę na odcinku Suliszowice Podlesie wykonywała Firma HUCZ Sp. z 
o.o. z Boronowna, remont pozostałych przeprowadzony został przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych Myszków z siedzibą w Żarkach. 

 





Budowa oświetlenia w Ostrowie – 25005,90 zł 

 

Budowa oświetlenia na Osiedlu Sportowców w Żarkach - 148 011,61 zł 

 

Budowa oświetlenia w Przybynowie – 20 292,91 zł  

 

Wykonano projekty: budowa drogi gminnej – Kępina Wysoka 7 380,00 zł, 
budowa ulicy Kasztanowej 4 880,00 zł oraz ogrodowej 12 200,00 zł w 
Przybynowie, projekt dobudowy oświetlenia w Kotowicach 13 204,84 zł oraz 
Jaworzniku 13 000,00 zł 

 

Zadania finansowane w całości z budżetu Gminy Żarki 

 

Termin realizacji: 2014r. 

 

 



Wartość zadania: 22 895,00 zł – środki przekazane z Gminy Żarki w formie dotacji z budżetu gminy. 

Termin realizacji: 2012 – 2016 

Zakres zadania: Projekt LIFE+ pn. "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, 

charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" jest odpowiedzią na niepożądane 

zmiany w obrębie muraw kserotermicznych oraz ochrony cennego endemitu warzuchy polskiej.  

W ramach projektu zaplanowano m.in. usuwanie podrostów drzew i krzewów, usuwanie pniaków z 

powierzchni muraw, wprowadzenie wypasu zwierząt, zachowanie warunków siedliskowych stanowiska 

warzuchy polskiej, usuwanie rdestowca sachalińskiego, czynna ochrona muraw naskalnych poprzez 

kierunkowanie ruchu wspinaczkowego, uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z terenu muraw, 

ukierunkowaniem ruchu turystycznego, monitoring przyrodniczy. Ponadto projekt zawiera elementy 

edukacyjne i promocyjne. Powstało miejsce wypoczynkowe przy strażnicy w Przewodziszowicach i 

Suliszowicach.  

 

Wykonawca: Program realizowany przez Województwo Śląskie - Zespół Parków  

Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Gmina Żarki jest partnerem projektu.  

 



 Wartość zadania: 65 000,00 zł dofinansowania z Województwa 
Śląskiego na wzmocnienie działalności świetlic w całej gminie.  
 

 Za sprawą pozyskanych środków zorganizowano wycieczki dla dzieci i 
zaproponowano dodatkowe zajęcia, również profialaktyczne. Z 
pozyskanych środków zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży z 
poszczególnych świetlic z terenu całej gminy. Wycieczki zorganizowano 
do: Zatorlandu, gdzie dzieciaki zobaczyły Park Dinozaurów, Parku 
Bajek, Parku Mitologii, parku wodnego w Tarnowskich Górach, 
miasteczka westernowego Twnipigs w Żorach. W sumie ponad 280 
dzieci uczestniczyło w wyjazdowych wycieczkach. Aby umilić 
najmłodszym czas w świetlicy zaplanowano zajęcia teatralno-taneczne, 
Koła Sprawnych Rąk, sportowe, plastyczne oraz profilaktyczno-
socjoterapeutyczne. 

 Z dotacji zakupywany jest sprzęt i wyposażenie świetlic, materiały do 
prowadzenia zajęć, żywości oraz finansowane koszty osobowe dla 
osób prowadzących zajęcia.  




