
Zadania i inwestycje 

realizowane w 2016 r. 

Gmina Żarki 



Infrastruktura drogowa

 Przebudowa dróg na osiedlu 600-lecia w Żarkach 

 Wartość: 718 800,94 zł 

 Zakres:

Ul. Chryznatem - 84 m, nawierzchnia z kostki 
betonowej, chodnik przyjezdniowy po lewej stronie, 
opaska przyjezdniową po prawej stronie, zjazdy.

Ul. Konwalii 205 m - nawierzchnia z kostki betonowej, 
chodnik przyjezdniowy po prawej stronie, opaska 
przejzedniowa lewej stronie, zjazdy

Ul. Łąkowa 330 m - nawierzchnia z kostki 
betonowej, chodnik przyjezdniowy po lewej stronie, 
opaska przyjezdniową po prawej stronie, zjazdy.

 Wykonawca: P.H.U.B. MARMADEX z Myszkowa



Infrastruktura drogowa

 Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej

 Wartość: 95 043,10 zł,  w tym: dofinasowanie z Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 47 521,00, budżet 

gminy – 47 522,10 zł 

 Zakres: Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej w 

centralnej części Żarek objęła budowę jezdni o szerokości 5 m o długości 
72 m ograniczonej obustronnie krawężnikami, parkingów, zjazdów, kanału 

deszczowego. 

 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Myszków Sp. z 

o.o. w Żarkach



Infrastruktura drogowa

 Remont ulicy Mostowej w Żarkach

 Wartość: 120 649,28 zł

 Zakres: Wykonano nawierzchnię w części z kostki brukowej, a w części z 
asfaltu.

 Wykonawca:

 Firma P.H.U.B. Marmadex z Myszkowa



Infrastruktura drogowa
 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Przybynowie

 Wartość:  296 161,38 zł

 Zakres: Wykonano roboty ziemne, jezdnię asfaltową, 
pobocza, zjazdy na posesje, oraz odwodnienia drogi na 

odcinku 543 m.  

 Wykonawca: PRDM Myszków Sp. z o.o. w Żarkach



Infrastruktura drogowa
 Przebudowa ulicy Dolnej w Jaworzniku 

 Wartość: 643 592,47  zł, w tym: 385 679,97 zł - dotacja  w ramach „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, budżet 
Gminy Żarki - 257 912,50 zł 

 Zakres:  Droga o szer. 5,00m – nawierzchnia z asfaltobetonu, z krawężnikami, 
chodnik o szerokości 2 m przy jezdni i 1,5m oddzielony pasem zieleni. Długość: 
427,76 m.

 Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca



Infrastruktura drogowa
 Budowa drogi do Kępiny- Wysoka Lelowska 

 Wartość: 646 527,64 zł, w tym 389 124,89 zł – dotacja w ramach „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, budżet Gminy Żarki – 257 402,75 zł 

 Zakres: Droga o szerokości 4,50 m i 4,00 m – nawierzchnia z asfaltobetonu, 
ograniczona poboczem tłuczniowym o szerokości 0,50 m. Długość: 994,13 
m

 Wykonawca: P.H.U. LARIX z Lublińca



Infrastruktura drogowa

 Remont ulicy Leśnej w Jaworzniku (II etap)

 Wartość: 283284,01 zł, w tym: 222 159, 00 zł 

- Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych w 

ramach podziału środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, 61 125,01 zł -

wkład Gminy Żarki 

 Zakres : Prace - na odcinku1000 mb na 
szer. 4 m – etap II, polegały na: naprawie 

poboczy, profilowaniu i zagęszczaniu 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

wyrównaniu i uzupełnieniu istniejącej 

podbudowy, wykonaniu nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych oraz 

wyczyszczeniu i naprawie istniejących 

rowów. 

 Wykonawca: HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa



Infrastruktura drogowa
 Remont ulicy Szkolnej w Ostrowie 

 Wartość: 258 499,10 zł, w tym: 201 
480,00 zł - Dotacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych w ramach 
podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, 57 
019,10 zł - wkład Gminy Żarki. 

 Zakres: Prace na odcinku 1110 m 
obejmowały: roboty pomiarowe, 
roboty ziemne, wykonanie 
podbudowy z kruszywa 
łamanego, wyrównanie 
podbudowy istniejącej, 
wykonanie nawierzchni z 
asfaltobetonu, wykonanie 
poboczy z kruszywa łamanego, 
prace porządkowe przyległego 
terenu.

 Wykonawca: PRDM Myszków



Gospodarka Komunalna
 Utwardzenie placu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 

działce nr 3279/21 położonej w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 61b

 Wartość: 82 822,82 zł

 Zakres: Został utwardzony plac do selektywnej zbiórki odpadów o powierzchni  
854,40 mkw, w tym drogi dojazdowe - 313,70 mkw, plac - 333,00 mkw.

 Wykonawca: PRDM Myszków



Gospodarka Komunalna

 Budowa linii kablowej i oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Ostrowie

 Wartość: 68 240,040 zł – roboty budowlane, 7 995,00 zł  - projekt

 Zakres: Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kolejowej 
Ostrowie.

 Zakup wiat przystankowych 

 Wartość:  38 376,00 zł

 Zakres: Zakup i montaż 8 przeszklonych wiat przystankowych w 
Przewodziszowicach,  Leśniowie, Suliszowicach Podlesiu, Czatachowie, 
Ostrowie, Kotowicach,  Jaworzniku (Fośnik i Młyny)

 Wykonawca: Budotechnika Pilchowice 

 Termin: 2016r. 



Gospodarka Komunalna

 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów azbestowych na terenie 

Gminy Żarki, etap V 

 Wartość: 61 802,86 zł, w tym 45 412,99 zł - dofinasowanie z WFOŚiGW oraz 

NFOŚiGW, wkład własny mieszkańców – 16 389,87 zł

 Zakres: demontaż, wywóz i utylizacja 62,866 ton azbestu 

 Termin: 2016r. 



Gospodarka Komunalna

 Kamienny mur przy cmentarzu w Kotowicach

 Wartość: 18 338,20 zł w tym 16 000,00 zł  z Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego , 2 338,20 zł z budżetu Gminy Żarki 

 Zakres: Wybudowano 23m muru kamiennego o wysokości 0,90 m z 
kamienia wapiennego przy zabytkowym cmentarzu wojennym w 

Kotowicach.



Dokumentacje, programy, projekty 

 Gmina równych szans - Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 
Żarki.

 Wartość: 92 250,00 zł, w tym dotacja  83 025,00 zł (90 proc.) w ramach 
konkursu unijnego na działania wspierające gminy województwa śląskiego 
w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w 
ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, 
finansowanego w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

 Zakres:  Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023 
zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określiła 
zasady prac, tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, a 
samo przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do 
prowadzenia rewitalizacji uznała za zadanie gminy. Program określa 
obszary potencjalnie przewidzianych do rewitalizacji. Wyodrębnienie 
nastąpiło na podstawie konsultacji z grupą roboczą ds. rewitalizacji w 
trakcie wizyty wprowadzającej, a następnie potwierdzone wynikami 
priorytetyzacji w trakcie warsztatów strategicznych z udziałem 
przedstawicieli trzech sektorów.

 Wykonawca: CDR w Krakowie 



Dokumentacje, programy, projekty 
 Przebudowa ulicy Łąkowej w Żarkach – 14 760,00 zł

 Przebudowa ulicy Dolnej w Jaworzniku – 24 354,00 zł

 Przebudowa ulicy Olszowej w Żarkach – 9 840,00 zł

 Przebudowa dróg gminnych w Żarkach połączenie drogi wojewódzkiej Nr 793 z 
drogą powiatową Nr 3809S –przebudowa ul. Górki i ul. Olsztyńskiej – od ul. 
Długiej do ul. Częstochowskiej – 29 520,00 zł

 Budowa kanalizacji wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Żarki, Jaroszów –
55 965,00 zł

 Budowa kanału sanitarnego z przyłączami – Wysoka Lelowska – 26 998,50 zł

 Budowa farmy fotowoltaicznej – 6 920,00 zł

 Montaż odnawialnych źródeł  energii na terenie posesji prywatnych – 85 000 zł

 Projekt podwieszenia napowietrznej linii oświetlenia ulicznego doświetlenia ulicy 
Niegowskiej w Żarkach – 3 690,00 zł, plus 50 zł wypis, 45 zł mapa

 Projekt budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Steinkellera w 
Żakach w celu doświetlenia  - 7 380,00 zł, plus 50 zł wypis, 45 zł mapa

 Projekt budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Strażackiej 
w Żarkach – 6 765,00 zł, plus 26,30 zł mapa

 Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie: Przebudowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej Nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od 
ul. Mickiewicza do końca zabudowań: 31 992,78 zł



SUKCESY  Żarki na piątkę. Ranking 

samorządów

 Gmina Żarki w Rankingu wykorzystania środków europejskich na projekty 

społeczne 2007 – 2015 przez samorządy zajęła 5 miejsce w kraju. Wydatki 

inwestycyjne per capita (na głowę mieszkańca) wynoszą 2 408,69 zł.

 W 21. numerze Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" zostały 

opublikowane wyniki rankingu wydatków inwestycyjnych JST 

finansowanych ze środków UE w sektorach społecznych w latach 2007-2015 

per capita, przygotowanego przez prof. Pawła Swianiewicza. Żarki w 

kategorii miasta inne zajęły w tym rankingu bardzo dobre 5 miejsce w 

Polsce.

 Na pierwszym miejscu znalazła się Krynica Morska, na drugim Uniejów, na 

trzecim Szczyrk, na czwartym Górowo Iławieckie, na piątym Gmina Żarki z 

wydatkami inwestycyjnymi na głowę mieszkańca w wysokości 2 408,69 zł.



SUKCESY  Żarki w setce najlepszych gmin 

Ranking Samorządów Rzeczpospolita 

 Żarki na 96 miejscu w kraju wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Rzeczpospolita opublikowała Ranking Samorządów. Oceniła efektywny 
rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców oraz dobry stan finansów. W 
kategorii Europejski Samorząd, w której oceniano pozyskane unijne środki 
Żarki znalazły się również na 96 miejscu.

 Przy powstawaniu rankingu brano pod uwagę dane z Ministerstwa 
Finansów, ale i oceniano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015, wartość 
środków unijnych, jakie w latach 2012-2015 wpłynęły na rachunek budżetu, 
wskaźnik zadłużenia oraz nadwyżkę, dynamikę wzrostu dochodów 
własnych w latach 2012-2015, relację nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia w latach 2012-2015 dynamikę wzrostu wydatków 
ogółem na jednego mieszkańca w latach 2012-2015, transport i łączność, 
ochrona środowiska.



SUKCESY Dwa certyfikaty dla Gminy Żarki

 Manufaktura Słodyczy Hokus Pokuss i Pracownia EtnoJura - najlepsze 

Produkty turystyczne Częstochowy i regionu częstochowskiego w 2016 r. 

Konkurs po raz 13. organizowała Częstochowska Organizacja Turystyczna.

 Nagrody odebrały Dagmara Muszyńska z Pracowni EtnoJura oraz Anna, 

Barbara i Małgorzata Banaszczyk reprezentujące Hokus Pokuss. Wniosek o 

nagrodę został przygotowany w żareckim magistracie i skierowany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego do konkursu.



SUKCESY Stary Młyn z nagrodą Marszałka 

Województwa Śląskiego

 W prestiżowym konkursie na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną Województwa Śląskiego Muzeum Dawnych 

Rzemiosł otrzymało nagrodę w kategorii Zrewitalizowany 
Obiekt Użyteczności Publicznej. Marszałek Województwa 
Śląskiego przyznał ją za udaną rewitalizację budynku 
Starego Młyna, będącą przykładem racjonalnego, 
wyważonego podejścia do wykorzystania lokalnego 
dziedzictwa dla aktywizacji lokalnej społeczności i 
stworzenia atrakcji turystycznej o znaczeniu 
ponadlokalnym.

 W siedemnastej edycji konkursu, w którym nagrody i 

wyróżnienia przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego, 
zgłoszono 43 realizacje w czterech kategoriach.

 Celem konkursu jest rozwój i zmiany jakościowe przestrzeni 
publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej,
podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania 
przestrzeni, a także promocja wysokiej jakości
rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.



SUKCESY Nagroda w konkursie 

kulturaonline.pl 

 Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach zajęło drugie 

miejsce w wakacyjnym konkursie na portalu www.kulturaonline.pl

 Nagrodą dla Starego Młyna jest 7-dniowa kampania bannerowa

(billboard) w całym portalu oraz artykuł sponsorowany umieszczony w 

portalu bezterminowo.

http://www.kulturaonline.pl/


SUKCESY SŁONECZNKI 2016 dla Starego 

Młyna
 W konkursie pod tytułem Słoneczniki 2016, który wyłania najlepsze inicjatywy dla 

dzieci w Polsce w edycji na Śląsku w kategorii logika wygrała oferta: Edukacja 
przez zabawę. Interaktywne wystawy w Starym Młynie w Muzeum Dawnych 
Rzemiosł w Żarkach. 

 Najwyższy laur w głosowaniu od rodziców i w tym samym głosowaniu od jury. 

 Konkurs jest organizowany przez Portal CzasDzieci.pl.

 Konkurs ma docenić i nagrodzić organizatorów najlepiej przygotowanych 
wydarzeń,
które w największym stopniu
przyczyniają się
do rozwoju młodych adresatów,
będąc równocześnie najlepszą
rozrywką. 



SUKCESY  Kotowice z nagrodą

 Piękna Wieś Województwa Śląskiego - Kotowice z nagrodą

 W konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego mieszkańcy wsi Kotowice 

znaleźli się na podium. Inicjatywa odbudowy Boiska KS Kotowice po 

zniszczeniu przez dziki została zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Żarki w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi. Kotowice zdobyły 

pierwsza nagrodę w wysokości 5 tys. zł.



SUKCESY Złoty Krzyż Zasługi dla burmistrza 

Żarek Klemensa Podlejskiego

 Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi dla burmistrza Żarek 

Klemensa Podlejskiego. Odznaczenie odebrało 18 samorządowców w kraju, w tym 

trzech z województwa śląskiego. Odznaczenie jest nadawane za zasługi dla 

Państwa i obywateli.

 Uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbyła się w Pałacu 

Prezydenckim w 31 maja 2016 roku. Była to okazja do nadania odznaczeń 

państwowych przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W ramach 

spotkania z samorządowcami prezydent podkreślił, iż działalność samorządowa 

wymaga serca i zwrócił uwagę na konieczność zrównoważonego rozwoju całego 

kraju.



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 Żarówki wymieniamy - energię i środowisko oszczędzamy

 Wartość: 3 970,00 zł, środki pozyskano w ramach konkursu „Eko-Lokalnie II” 
realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego, a finansowanego ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w obszarze wsparcia: ograniczenie antopropresji – minimalizacja emisji do 
środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej, 

 Zakres:  Wymiana wszystkich starych żarówek na żarówki LED w budynku 
przedszkola przy ul. Wierzbowej w Żarkach, co pozwoli na zmniejszenie 
zużycia energii w budynku, ekologiczne rozwiązanie - wolne od wycieków, 
rtęci i innych substancji szkodliwych dla środowiska. Podczas realizacji 
projektu w przedszkolu odbyły się zajęcia uświadamiające dzieci, że 
oszczędzanie energii przynosi same korzyści

 Wykonawca: Przedszkole w Żarkach



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 Kochajmy Jurę – pokażmy Rajce

 Wartość: 18.199,97 zł dotacja w konkursie „Eco-lokalnie” realizowanego przez Centrum 
Rozwoju Lokalnego, a dofinasowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Zakres: Rekultywacja obszarów przyrodniczych zdegradowanych przez człowieka na 
terenie skał Rajce w Przewodziszowicach, dzielnicy Żarek. W ramach przedsięwzięcia 
grupa nieformalna „Przyjaciele Jury” oraz okoliczni mieszkańcy wyczyścili, oznaczyli oraz 
zabezpieczyli szlak między skalnymi ostańcami w Przewodziszowicach. Zakupiono ławki i 
kosze na śmieci oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla dzieci z okolicznych szkół.  
W ramach inicjatywy odrestaurowano „Szlak Rajce”, oznaczony kolorem brązowym. Szlak 
obejmuje najważniejsze skalne ostańce Przewodziszowic: ostaniec „Przy Brzozie” –
ulokowany wśród brzozowego lasu, strażnicę w Przewodziszowicach, skałę „Studnia” oraz 
ostaniec „Rajce” – jedno z najwyższych wzniesień w powiecie myszkowskim.

 Wykonawca: Grupa nieformalna  „Przyjaciele Jury”



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 Leśniów przyjazny środowisku i turystom

 Wartość: 20.250,00 zł dotacja w konkursie „Eco-lokalnie” realizowanego 

przez Centrum Rozwoju Lokalnego, a dofinasowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Zakres: W ramach inicjatywy na terenie przyklasztornym w Leśniowskim 
sanktuarium zostały nasadzone nowe rośliny rodzime oraz montowane 

dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz zadaszona altana, zwłaszcza przy 

źródełku Leśniówki oraz w pobliżu domu pielgrzyma. 



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 „Dolina Leśniówki” – obszar wsparcia: działalność przeciwpowodziowa –

przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom” 

 Wartość: 20.000,00 zł dotacja w konkursie „Eco-lokalnie” realizowanego 

przez Centrum Rozwoju Lokalnego, a dofinasowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Zakres: Oczyszczenie okolic rzeki Leśniówki oraz zabezpieczenie przed 
lokalnymi podtopieniami. Usunięte zostały rośliny, przywrócona naturalna 

okrywa roślinna na zboczach doliny i co najważniejsze, utworzona została 

wzmocniona ścieżka.

 Wykonawca: Grupa nieformalna  „Przyjaciele Jury”



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 Mały Raj Osiedlowy Gaj 

 Wartość: 5 000,00  zł dofinasowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

- Śląskie Lokalnie 2016.

 Zakres: powstała wspólna i zadbana przestrzeń pośrodku osiedla 600-lecie. Teren 
uporządkowano, zasadzono trawę oraz drzewa: dęby, jesiony i świerki, a także 

ustawiono kosze i ławki.

 Wykonawca:  Grupa Nieformalna Młodzież Osiedlowa

 Stwórzmy Sad Jak Za Dawnych Lat

 Wartość: dotacja pozyskana w konkursie „Tu mieszkam – tu zmieniam” 
organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz remont 

ogrodzenia  wokół pomnika sfinansowany 

 Zakres: posadzono sad w Przewodziszowicach przy ul. Leśniowskiej 

 Wykonawca: OSP Żarki



Zadania realizowane przez różnych 
partnerów na terenie Gminy Żarki

 Renowacja pomnika bohaterów II wojny światowej w miejscowości 
Przybynów

 Wartość: dotacja pozyskana w konkursie „Tu mieszkam – tu zmieniam” 
organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz remont 
ogrodzenia  wokół pomnika sfinasowany

 Zakres: Odnowiono pomnik w Przybynowie przy ul. Żareckiej oraz teren 
wokół. Położona została kostka brukowa przy pomniku  i na stopniach, 
wymieniona została siatka ogrodzeniowa wraz ze słupkami, pomalowane 
zostały frontowe panele ogrodzeniowe, posadzone kwiaty na klombach i 
wokół pomnika począwszy od drogi asfaltowej, zasiana została trawa.  Na 
remont ogrodzenia środki przekazała Gmina Żarki.

 Wykonawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Trójwsi: Ostrowa, Przybynowa i 
Zaborza.



Dziękujemy za uwagę 

 Przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Agnieszka Skorupa 


