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Termomodernizacja oraz modernizacja 

systemu grzewczego budynku Szkoły 

Podstawowej w Jaworzniku  

 Wartość: 852 940,09 zł, w tym dotacja Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - 
57 213,00 zł, pożyczka WFOŚiGW w kwocie 308 512 zł 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Ograniczenie ilości substancji 
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza, 
oszczędność energii cieplnej. 

 Zakres prac: Zakupiono i zamontowano urządzenia 
technologiczne kotłowni, grzejniki, zawory 
termostatyczne, ocieplono ściany  zewnętrzne, 
stropodach, wymieniono stolarkę okienną  
i drzwiową. 

 Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany 
„ULBUD” Grzegorz Stolarski 

www.umigzarki.pl 
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Budowa i przebudowa  ul. 

Olszowej i Chopina w Żarkach 

 Wartość: 378 769,62 zł, środki budżetu gminy 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Zmodernizowano dwie ulice na osiedlu 
Olesiów. W ciągu ul. Chopina wykonano jezdnię o 
szerokości 7 m  z chodnikiem i obustronnymi 
wjazdami na posesje na długości 160 mb. Na ul. 
Olszowej prace wykonano odcinku na 222 mb. 
Powstała jezdnia o szerokości 7m z obustronnymi 
wjazdami na posesje, do 70 metra jest wykonany 
chodnik obustronny, kolejne 119 metrów to 
chodnik lewostronny.  

 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowo Produkcyjne „AKWA” Sp.J. www.umigzarki.pl 
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Budowa i przebudowa ul. 

Wschodniej w Jaworzniku 

 Wartość: 352 830,36 zł, środki budżetu gminy 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Powstało 520 metrów nowej 

nawierzchni drogi. Wykonano podbudowę, 

odwodnienie oraz utwardzono pobocza. 

 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo – Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. 

www.umigzarki.pl 
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Budowa i przebudowa 

chodnika w Zawadzie 

Wartość: 180 555,48 zł, środki budżetu 

gminy 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Powstało 700 metrów chodnika 

wzdłuż drogi gminnej 

Wykonawca: „POL-BRUK” z Poczesnej 

www.umigzarki.pl 
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Remonty ze środków popowodziowych 

na terenie Gminy Żarki 

 Wartość: 179 258,39 zł, dotacja w ramach funduszy 
popowodziowych – usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.  

 Termin: 2012 r.  

 Zakres:  W Żarkach wydatkowano kwotę  
70 164,50 zł,  w Wysokiej Lelowskiej - 66 535,80 zł.  
W ramach tych funduszy wykonano remonty 
kładek, położono nawierzchnię z betonu 
asfaltowego, założono poręcze ochronne. 

 Wykonawca: Zakład Budowlano – Drogowy 
Adama Trzepizura z Kroczyc oraz firma  
„JORD-POL” z Częstochowy.  www.umigzarki.pl 
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Dotacja dla powiatu 

myszkowskiego pn.”Przebudowa 

chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1713 S przez 

miejscowość Kotowice”  

Wartość: 42 281,00 zł, środki budżetu 

gminy 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Wybudowano chodnik z kostki 

brukowej wzdłuż drogi powiatowej -  ulicy 

Zamkowej w Kotowicach. 
www.umigzarki.pl 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego 

na osiedlu 600-lecia w Żarkach  

 Wartość: 175 156,32 zł Wartość 

dofinansowania: 106 802,00 zł, dotacja 

pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z Partnerstwa Północnej Jury  

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Powstało Boisko wielofunkcyjne ze 

sztucznej trawy wraz z odwodnieniem, 

zamontowano wyposażenie: 2 kosze do 

koszykówki, zestaw do siatkówki. 

 Wykonawca:  P.H.U. Akcel Usługi budowlane 
www.umigzarki.pl 
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Budowa placów zabaw wraz  

z zagospodarowaniem terenu 

w Żarkach   
 Wartość: 228 549,13 zł Wartość dofinansowania: 

123 034,48 zł, dotacja pozyskana z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich z Partnerstwa 
Północnej Jury  

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Osiem nowych placów zabaw w różnych 
częściach miasta (Szkoła Podstawowa, Stary 
Rynek, Nowy Rynek, ul. Steinkellera 
Przewodziszowice, Osiedle 600-lecia, Targowisko, 
MDK). Zamontowano urządzenia zabawowe m.in. 
huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownice, kosze 
do koszykówki, ustawiono ławo stoły oraz nowe 
kosze na śmieci.   

 Wykonawca: Firma FREE KIDS z Trzęsowic.  
www.umigzarki.pl 
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Zewnętrzne siłownie miejscem 

propagowania zdrowego 

trybu życia w Gminie Żarki 
 Wartość: 44 943,20 zł Wartość 

dofinansowania: 25 000,00 zł dotacja 
pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z Partnerstwa Północnej Jury  

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: dwie siłownie zewnętrzne: przy 
kompleksie sportowym LKS Zieloni Żarki ul. 
Steinkellera oraz przy ulicy Wierzbowej przy 
kąpielisku miejskim. Zamontowano urządzenia 
m.in.: steper surfer, walec, prasa nożna, 
wieszak, orbitrek i inne.  

 Wykonawca: Fit Park Maciej Zagórski  

www.umigzarki.pl 
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Zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Kotowice 
 Wartość: 149 000,00 zł, Wartość dofinansowania 

45 000,00 zł ze Związku OSP RP w Katowicach 

 Termin: 2012 rok 
 Efekt: Nowy wóz wyposażony w maszt 

oświetleniowy, agregat prądotwórczy, pompę 
szlamową, pompę pływającą, dwie piły 
spalinowe, szybkie zwijanie, aluminiową drabinę  
3 - elementową. 

 Zakres: Wykonanie zespołu nadwozia 
pożarniczego na dostarczonym podwoziu 
samochodu Star 244 dla OSP w Kotowicach 

 Wykonawca: firma DRAGON S.C.  Dąbrowa 
Górnicza 

www.umigzarki.pl 

2013-12-06 24 



Zakup samochodu strażackiego 

dla OSP Kotowice 

2013-12-06 

www.umigzarki.pl 

25 



Dotacja dla powiatu 

myszkowskiego dot. zakupu 

karetki 

Wartość: 350 000,00 zł Dofinansowanie  

z Gminy Żarki 70 000,00 zł 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Zakup ambulansu sanitarnego dla 

SP ZOZ, przeznaczonego dla Gminy Żarki. 

www.umigzarki.pl 
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Wóz dla OSP Ostrów od 

policjantów 

 Strażacy z OSP Ostrów otrzymali Forda Transita 
z 2000 roku. Auto służyło wcześniej 
policjantom w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. 

 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
nieodpłatnie przekazała na rzecz Urzędu 
Miasta i Gminy w Żarkach samochód marki 
Ford Transit. Data pierwszej rejestracji to 
wrzesień 2000 roku. Przekazanie odbyło się na 
podstawie porozumienia zawartego między 
instytucjami. 

www.umigzarki.pl 
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Świetlica socjoterapeutyczna – 

Centrum Wszechstronnej Pomocy 

Dziecku i Rodzinie  w Żarkach 
 Wartość: 91 594,66 zł, Wysokość dofinansowania 

40 000,00 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Katowicach 

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Powstanie świetlicy socjoterapeutycznej 
przyczyniło się do poprawy funkcjonowania wielu 
rodzin z terenu Gminy Żarki. 

 Zakres prac: Remont pomieszczeń o łącznej 
powierzchni ok. 60m2 – w tym hol, pomieszczenie 
do pracy indywidualnej z dzieckiem i jego rodziną 
oraz do spotkań grupowych. Zakup wyposażenia 
świetlicy.  

www.umigzarki.pl 
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Wzmocnienie świetlic  

z Gminy Żarki 

 Sejmik Województwa Śląskiego przyznał 

Gminie Żarki dotacje na realizację zadań  

z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Katowicach. Pieniądze 

wydano  na wyposażenie świetlic w 

sołectwach. Gmina Żarki zapewniła 

zatrudnienie oraz utrzymanie 

pracowników. 

 Termin: 2012 r.  

www.umigzarki.pl 
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Wartość:  

 Świetlica w Żarkach – koszt całkowity 41 850,00 zł, 

dofinansowanie 25 150 zł 

 Świetlica w Ostrowie – koszt całkowity 30 990,00 zł, 

dofinansowanie 21 090 zł 

 Świetlica w Jaworzniku – koszt całkowity 40 270,00 zł, 

dofinansowanie 23 470 zł 

 Świetlica w Suliszowicach – koszt całkowity 38 020,00 zł, 

dofinansowanie 21 720 zł 

 Świetlica w Zawadzie – koszt całkowity 40 526,00 zł, 

dofinansowanie 22 910 zł 

 Świetlica w Przybynowie - koszt całkowity 24 290,00 zł, 

dofinansowanie 14 190 zł 

 Świetlica w Wysokiej Lelowskiej - koszt całkowity –  

32 640 zł, dofinansowanie - 16 640 zł 
www.umigzarki.pl 
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Wzmocnienie świetlic  

z Gminy Żarki 

 Zakres: Zorganizowano interesujące zajęcia  
i wycieczki krajoznawcze. Świetlice 
doposażono w sprzęt sportowy, sprzęt AGD, 
RTV, materiały do zajęć plastycznych, 
ogólnorozwojowych, modelarskich, Koła 
Sprawnych Rąk, zakupiono  gry planszowe.  
W świetlicach przeprowadzono dodatkowe 
zajęcia przez osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami m.in. zajęcia modelarskie, koła 
sprawnych rąk, plastyczne, profilaktyczne, 
kulinarne oraz sportowe.  

www.umigzarki.pl 
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„Zajęcia edukacyjne połączone z 

przygotowaniem filmu 

dokumentalnego  

nt. przeszłości Żarek” 

 Wartość: 37 360,00 zł, Wartość dofinansowania 

21 680,40 zł, dotacja z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich pozyskana z Partnerstwa 

Północnej Jury  

 Termin: 2012 rok 

 Efekt: Stworzenie filmu i wydanie płyty z filmem 

pt. „Żarki, dzisiaj zaczęło się wczoraj”, 

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – 

warsztatów dla gimnazjalistów.  www.umigzarki.pl 
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Usuwanie i utylizacja azbestu i 

wyrobów zawierających 

azbest z Gminy Żarki 
Wartość: Pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej i dotacja  

z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach w wysokości 258 633,08 zł 

oraz wkład własny mieszkańców   

w kwocie 22 885,52 zł. 

 Termin: 2012 r. 

www.umigzarki.pl 
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Usuwanie i utylizacja azbestu  

i wyrobów zawierających 

azbest z Gminy Żarki 
 Efekt: Blisko 238 ton azbestu zostało 

zutylizowane na terenie jurajskiej gminy za 
sprawą wdrażania Programu Usuwania i 
Utylizacji Azbestu i Wyrobów zawierających 
azbest. Wywieziono z terenu gminy Żarki  
237, 893 tony  szkodliwego azbestu. Od 130 
mieszkańców odebrano i zutylizowano 
wyroby azbestowe. Z dachów budynków 
mieszkalnych zdjęto:  100, 548 ton, natomiast  
z budynków gospodarczych 40,184 tony. Od 
mieszkańców odebrano również 97,161 tony 
zdemontowanego wcześniej azbestu. 

 Wykonawca: Firmy zajmujące się utylizacja 
azbestu www.umigzarki.pl 
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Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy 

 Wartość: 17 000,00 zł – projekt oświetlenia dla 
Żarek, 13 000,01 zł – projekt oświetlenia dla wsi 
Jaworznik, 37 303,82 zł – montaż i oprawa 
oświetlenia we wsi Przybynów, z tego 
poniesiono  koszty w wysokości 18 100,79 zł  
w 2012 r. oraz 19 203,03 zł w roku 2013 

 Termin: 2012 r. 

 Efekt: Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla fragmentów oświetlenia w Żarkach i 
Jaworzniku, montaż i oprawa oświetlenia  
w Przybynowie  

www.umigzarki.pl 
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Zakup nowego samochodu 

dla UMiG Żarki  

Wartość: 63 125,00 zł, środki budżetu 

Gminy Żarki  

 Termin: 2012 r. 

 Efekt: Zakup nowego auta marki Citroën 

Berlingo, 1,6 ITR  

www.umigzarki.pl 
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Sukcesy Gminy i jej 
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Najlepsza Przestrzeń Publiczna 

Województwa Śląskiego 2012 
 W 2012 roku inwestycja pt. „Przebudowa dawnej 

Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury”  
uzyskała  1743 pkt. znalazła się na trzeciej pozycji 
w województwie śląskim w głosowaniu internatów.  

 Celem konkursu  jest promocja rozwoju i zmian 
jakościowych przestrzeni publicznej poprzez 
nagradzanie najciekawszych realizacji 
urbanistycznych i architektonicznych 
kształtujących przestrzeń publiczną województwa 
śląskiego. 

 Każdego roku w konkursie nagradzane są 
najlepsze projekty zrealizowane na terenie 
województwa śląskiego w okresie minionego 
roku kalendarzowego.  

www.umigzarki.pl 
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„Aktywna integracja społeczna i 

zawodowa osób bezrobotnych 

na terenie gminy Żarki”  
 Wartość: 130 591,85 zł, 16 650,66 zł z budżetu 

MOPS, dofinansowanie w ramach Priorytetu 
VII Poddziałanie 7.1.1. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Termin: styczeń – grudzień 2012 roku. 

 Efekt: Wsparciem objęto 12 osób w wieku 
aktywności zawodowej korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu gminy 
Żarki. W ramach projektu odbył się wyjazd 
integracyjny dla uczestników i ich rodzin do 
Kroczyc. www.umigzarki.pl 
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„Aktywna integracja społeczna i 

zawodowa osób bezrobotnych 

na terenie gminy Żarki”  
 Zrealizowane szkolenia: kursy zawodowe 

dostosowane do możliwości oraz zainteresowań 
uczestników (5 osób - szkolenie kucharz małej 
gastronomii z elementami florystyki, 2 – obsługa 
komputera, 2 -  technolog robót wykończeniowych,  
2 -  magazynier z obsługą wózka widłowego,  
1 – opiekun nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi i dziećmi), trening kompetencji  
i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, zwiększenie motywacji do 
działania i wiary we własne siły, kursy pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, seminaria: z równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz z zakresu praw i obowiązków  

 Wykonawca:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żarkach 

www.umigzarki.pl 
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Konkurs „Piękna wieś woj.. 

śląskiego” 2012 roku 
 Przybynów zajął II miejsce w Konkursie na 

Najpiękniejszą Wieś Województwa 

Śląskiego. Nagrodę finansową w 

wysokości 10 tys. zł. została przeznaczona 

na potrzeby sołectwa.  

W kategorii piękna zagroda wyróżnienie 

otrzymali Małgorzata Dudek i Robert 

Misztal  z Przybynowa z ul. Łąkowej 

prowadzący Zagrodę U Strusia. 

www.umigzarki.pl 
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Dziękuję 

za 

uwagę! 
 

Przygotowanie: 
 Agnieszka Skorupa, 

 Katarzyna Kulińska-Pluta, 

 Mariusz Nowak 
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