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Wydanie bezpłatne sfinansowane ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Ożarowicepaździernik 2018 

Bilans kadencji 2014–2018

Rada Gminy Ożarowice. Dolny rząd od lewej: Paweł Brenza, Renata Kocot, Joanna Rodacka, Joanna Bąbik, Henryka Swo-
boda, Agata Bednarek, Zdzisław Hetmańczyk. Przewodniczący Marian Czernikarz. W górnym rzędzie od lewej: Zbigniew 
Całka, Tadeusz Biel, Wojciech Kałuża, Sławomir Hyla, Michał Cuber (śp. Grażyna Tyrała), Tomasz Wyszyński, Adrian Gubała. 

W wyborach w dniu 16 listopa-
da 2014 roku mieszkańcy wybra-
li 15 radnych. Przewodniczącym 
Rady Gminy została Grażyna Ty-
rała, a wiceprzewodniczącym To-
masz Wyszyński. 21 listopada 
2015 roku nastąpiło wygaśnię-
cie mandatu Grażyny Tyrały z po-
wodu śmierci. 21 lutego 2016 
roku w wyniku wyborów uzupeł-
niających w okręgu wyborczym 
nr 3 w Pyrzowicach radnym zo-
stał Michał Cuber. Na przewod-
niczącego Rady Gminy Ożarowi-
ce w dniu 17 marca 2016 r. wy-
brano Mariana Czernikarza.

Do 30 września 2018 r. odby-
ło się 41 sesji Rady Gminy Oża-
rowic, podczas których podjęto 
467 uchwał. Ostatnia sesja od-
będzie się 19 października.

Rada Gminy 
2014-2018

6451,49 zł – tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy 
wyniosły wydatki inwestycyjne ze środków UE w latach 2014-2017.

Ożarowice zainwestowały najwięcej spośród wszystkich
1555 gmin wiejskich w Polsce.

Szczegóły na str. 5

Uchwałą nr XXIV/270/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2016 roku po kilku latach pracy i uzgodnień uchwalona zosta-
ła zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice. Jest to dokument określający kie-
runki i wizję rozwoju przestrzennego gminy na najbliższe kilkanaście lat.
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Idea stowarzyszenia miast naszego regionu powstała dość dawno 
temu, a pierwsze formalne działania w tym kierunku podjęto już w 
2007 roku, kiedy to prezydenci czternastu największych miast Gór-
nego Śląska i Zagłębia powołali Górnośląski Związek Metropolitalny, 
który rozpoczął działania w kierunku stworzenia podstaw prawnych 
dla funkcjonowania metropolii.

1 lipca 2017 roku, po podpisaniu przez rząd stosownych rozpo-
rządzeń, pierwszy związek metropolitalny w Polsce pod nazwą Gór-
nośląsko-Zagłębiowska Metropolia stał się faktem. 41 gmin central-
nej części województwa śląskiego ze stolicą w Katowicach weszło  
w skład tego związku, w sumie ponad 2 mln mieszkańców.

Jej powstanie poprzedziły konsultacje społeczne, uchwały 41 rad 
gmin i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przygotowanie wniosku 
do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.

Związek metropolitalny zajmie się zarządzaniem obszarem, któ-
ry pod względem fragmentacji administracyjnej jest ewenementem 

w skali całej Polski. Jest to także drugie co do wielkości centrum 
naukowe w Polsce i najlepsze miejsce do inwestycji. Metropolia to 
skarbnica potencjału, jaki zawarty jest w jej mieszkańcach, To wła-
śnie ludzie są najcenniejszym składnikiem tego wielkomiejskiego 
organizmu.

Oficjalne rozpoczęcie działania związku metropolitalnego to 
1 stycznia 2018 roku. Od tego też roku budżet Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii jest zasilany z budżetu państwa.

Ustawowe zadania związku metropolitalnego to:
• publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność
• polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego
• promocja
• rozwój społeczno-gospodarczy.
Wspólne działanie powinno przynieść w dalszej przyszłości wie-

lostronne korzyści partnerom Metropolii, m.in. integrację gmin, 
oszczędności, dodatkowe wpływy z budżetu państwa oraz nowe 
możliwości harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. Będzie to jed-
nocześnie cywilizacyjny skok w przyszłość dla całego regionu.

Powstanie Metropolii

Uroczyste podpisanie dokumentu inicjującego działalność Metropolii, 29.05.2017 r.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, której gminą członkowską 
jest Gmina Ożarowice z dniem 1 stycznia 2018 roku zwolniła z opłat 
za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych na terenie gminy 
i innych gmin Metropolii. Ulga ta obowiązuje w każdy dzień tygodnia 
dla wszystkich uczniów na całym jej obszarze.

Zwolnienie z opłat obowiązuje do końca roku szkolnego, w trakcie 
którego uczeń ukończy 16 lat. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest 
zarejestrowanie zniżki (100%) na karcie ŚKUP.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku nie ma możliwości uzyskania zwro-
tu kosztów dojazdu do szkoły na dotychczasowych zasadach.

Ożarowice w Metropolii

Mapa Metropolii

Ożarowice

Składka członkowska
Ożarowice jako członek Me-

tropolii są zobowiązane do uisz-
czania stałej składki w wyso-
kości 97 367 zł rocznie oraz 
zmiennej, która będzie uiszcza-
na dopiero po przejęciu przez 
Metropolię MZKP i jego zadań. 
Składka zmienna będzie rów-
nież uzależniona od realizacji 
zadań i projektów na terenie 
Metropolii, będzie też odpowia-
dała rzeczywistym kosztom po-
noszonym przez gminy na ich 
realizację. Szacunkowo w roku 
2019 będzie to 1,4 mln zł.
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Gmina Ożarowice od wielu lat znajduje się w czołówce najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w Pol-
sce. Świadczą o tym wysokie miejsca w rankingach oraz zdobyte wyróżnienia w wielu różnych obsza-
rach działalności samorządów. Wszystkich gmin wiejskich w Polsce jest 1555 – jak prezentuje się na-
sza gmina w kadencji 2014–2018 mogą ocenić nasi mieszkańcy. 

Ranking ten powstaje w opar-
ciu o  16 wskaźników obejmują-
cych trzy obszary rozwoju: spo-
łeczny, gospodarczy oraz ochro-
nę środowiska. Opracowany jest 
na podstawie danych Główne-
go Urzędu Statystycznego (Bank 
Danych Lokalnych) i  obejmuje 
swym zakresem wszystkie jed-
nostki samorządowe w  Polsce, 
w podziale na:
• gminy miejskie,
• miejsko-wiejskie,
• gminy wiejskie
• miasta na prawach powiatu.

Gmina Ożarowice zdobyła pierwsze miejsce w rankingu Najdyna-
miczniej Rozwijających się Samorządów w latach 2003–2014 oraz 
trzecie miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2015.

Obydwie nagrody zostały przyznane w kategorii gmin wiejskich. 
Statuetkę oraz dyplomy odebrał 23 października 2015 roku w gma-
chu Sejmu RP w Warszawie Wójt Gminy Grzegorz Czapla. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się podczas 
konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST” or-
ganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Fundację Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej.

Ożarowice 2003–2014
Najdynamiczniej rozwijająca się gmina w Polsce

Wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL

Gmina Ożarowice laureatem I Konkursu
Zrównoważonego Rozwoju JST

Edycja regionalna 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Polską 
Agencją Inwestycji Handlu (PAIH) był organizatorem seminarium dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  które odbyło 
się w dniach 25-26 września 2017 roku w Szczyrku. Podczas se-
minarium zaprezentowano laureatów I Konkursu Zrównoważonego 
Rozwoju JST – edycja regionalna 2016.

Wśród 96 gmin wiejskich woj. śląskiego Gmina Ożarowice upla-
sowała się na pierwszym miejscu jako najlepiej rozwijająca się 
gmina oraz za dynamikę wzrostu liczby osób pracujących w la-
tach 2003–2015.

26 listopada 2015 roku w Warszawie w siedzibie Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego podczas Gali Sportowa Polska poznaliśmy lau-
reatów między innymi 16. edycji konkursu „Budowniczy Polskiego 
Sportu”. W ramach konkursu Gmina Ożarowice otrzymała wyróżnie-
nie INWESTOR NA MEDAL przyznawane przez Klub Sportowa Pol-
ska.

Tytuł Inwestora na Medal przyznawany był za zaangażowanie gmi-
ny w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz za działal-
ność na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem budowy i modernizacji obiektów sportowych 
i dbałości o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego w latach 
2014–2015.

Wyróżnienia otrzymało tylko 12 samorządów z całej Polski.
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Godło promocyjne TERAZ POLSKA dla Ożarowic – 2016
Od 2006 roku Fundacja Pol-

skiego Godła Promocyjnego or-
ganizuje konkurs „Teraz Polska” 
dla Gmin. Celem konkursu jest 
wyłonienie oraz wyróżnienie Go-
dłem „Teraz Polska” najlepszych 
pod względem gospodarności 
oraz atrakcyjności dla miesz-
kańców i przedsiębiorców gmin 
w Polsce. Nagroda promuje gmi-
nę podkreślając jej atrakcyjność 
i pełni rolę magnesu przyciąga-
jącego do wyróżnionej gminy in-
westorów. Jest także potwier-
dzeniem solidności i wzorowej 
pracy Urzędu.

W rankingu WSPÓLNOTY (pi-
smo o tematyce samorządowej) 
Gmina Ożarowice została uho-
norowana przez 3 lata z rzędu.

Metoda obliczania wskaźni-
ków rankingu inwestycyjnego 
jest od lat taka sama. Pod uwa-
gę brane są wydatki na inwesty-
cje samorządowe, skierowane 
na rozwój infrastruktury tech-
nicznej, które koncentrują się 
w trzech działach: transport, go-
spodarka komunalna i gospo-
darka mieszkaniowa. Nagrodę 
tę określa się często mianem 
„samorządowego Nobla”.

Ranking „Wspólnoty”

Statuetki Kazimierza Wielkiego za rok 2015, 2016 i 2017
honorujące najlepszych budowniczych infrastruktury technicznej.

W imieniu gminy nagrodę odebrała Justyna Gubała, Skarbnik Gminy.

W 2018 roku 80 samorzą-
dów zdobyło tytuł „EkoJanosi-
ka” w zakresie obniżania pozio-
mu niskiej emisji oraz za działa-
nia na rzecz edukacji ekologicz-
nej i ochrony środowiska. Wśród 
nich znalazły się Ożarowice.

Nagrody wręczono 5 czerwca 
2018 r. podczas II Międzynaro-
dowego Forum Energetyka i Śro-
dowisko EKOZAKOPANE 2018.

EkoJanosik to Krajowa Nagro-
da Ekologiczna, która ma pro-
mować m.in. samorządy – ale 
też firmy, placówki oświatowe 
czy osoby fizyczne, które wdra-
żają rozwiązania poprawiające 

Nagroda „EkoJanosik” 2018
stan środowiska naturalnego 
regionu i podnoszące świado-
mość ekologiczną Polaków.

Nad przebiegiem i wyborem 
nagrodzonych tytułem „EkoJa-
nosik – Zielona Wstęga Polski” 
czuwa Krajowa Rada Ekologicz-
na powoływana spośród nieza-
leżnych ekspertów i autoryte-
tów ochrony środowiska. Człon-
kami Rady są przedstawiciele 
instytucji publicznych, organiza-
cji pozarządowych, samorządo-
wych, środowisk gospodarczych 
oraz mediów. Laureaci otrzymu-
ją tytuł „EkoJanosika”, statuet-
kę i dyplom.

Nagrodę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odebrał w dniu 
30 maja 2016 r. Wójt Gminy.
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Grzegorz Czapla – wójt gminy Ożarowice – „Liderem Samorządu 25-lecia”

Fundusze europejskie – ranking wykorzystania środków europejskich
przez samorządy w latach 2014–2017

4 maja 2015 r. podczas obrad Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów w Krakowie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród „Lider 
Samorządu 25-lecia”. Nagradzano najlepszych samorządowców mi-
nionego ćwierćwiecza wśród gmin, które mogły pochwalić się naj-
lepszymi wynikami ekonomicznymi, ocenianymi na podstawie da-
nych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
najlepszym wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Tytuł „Lidera Samorządu 25-lecia” przyznano wójtowi naszej gmi-
ny – Grzegorzowi Czapli, któremu udało się dzięki pracy i wytrwało-
ści zrobić bardzo wiele dla swojej lokalnej społeczności. 

Podczas gali wójt powiedział: Dedykuję ten tytuł wszystkim wój-
tom, bo to oni wiedzą najlepiej, jak trudno jest przeprowadzać inno-
wacje na wsi. Na terenach, na których nic się firmom komercyjnym 
nie opłaca – nieważne czy budowa sieci internetowej, czy siedziby 
własnej firmy. Dlatego wszystko tam trzeba robić samemu. Wójt Grzegorz Czapla odbiera dyplom Lidera Samorządu 25-lecia.

Budżet funduszy na lata 2014–2020 jest dla polskich samorzą-
dów najhojniejszy w całym dotychczasowym okresie naszego człon-
kostwa w Unii Europejskiej, do wykorzystania tych środków pozosta-
ło niewiele czasu. Zdecydowana większość funduszy unijnych pozy-
skana przez samorządy przeznaczana jest na inwestycje.

Wśród gmin wiejskich Ożarowice są absolutnym liderem, czego 
dowodzi ranking Wspólnoty, który odnosi się do danych pochodzą-
cych ze sprawozdań budżetowych – gmina Ożarowice wydała oko-
ło 6,5 tys. zł na osobę.

Drugie miejsce w tym rankingu zajęła gmina Rossosz (woj. lubel-
skie), z kwotą ponad 4,7 tys. na mieszkańca. Na piatej pozycji upla-
sowali się nasi sąsiedzi – gmina Mierzęcice, która wydała ponad 
3,3 tys. na osobę. Duży wpływ na osiągnięte przez Ożarowice i Mie-
rzęcice wyniki miała wspólna realizacja projektu kluczowego, zwią-
zanego z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Nagroda za wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE 
w latach 2014–2017 wręczana była 2 października 2018 roku pod-
czas uroczystej gali, która odbyła się w ramach XVI Samorządowego 
Forum Kapitału i Finansów.

29 marca 2017 r. telewizja TVN24 wyemitowała audycję „Unia 
plus” w programie „Czarno na Białym”. Reportaż można obejrzeć 
pod adresem: 
https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-unia-
plus,727803.html.

Wójt gminy Ożarowice Grzegorz Czapla wygrał 
VI edycję konkursu społecznościowego Samorzą-
dowiec Roku 2015, organizowanego przez Oficynę 
Wydawniczą REGIONY. 

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych 
działaczy samorządu lokalnego, ocenę ich wkła-
du, dokonań oraz inicjatyw społecznych mających 
wpływ na rozwój gminy. Uroczysta gala wręczenia 
certyfikatów odbyła się w dniu 18 marca 2016 roku 
w Sosnowcu.

Samorządowiec Roku 2015
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Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od dziesięciu 
lat promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a tak-
że umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkań-
ców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z in-
westorami i przedsiębiorcami. Celem Plebiscytu jest budowanie 
i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjno-
ści oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności 
lokalnej. W ramach Plebiscytu przyznawane są tytuły Gmina Roku 
i Powiat Roku na poziomie regionalnym i ogólnopolskim oraz nagro-
dy specjalne. W 2017 roku nagrodzona została gmina Ożarowice, 
a w 2018 specjalną nagrodę otrzymał wójt Grzegorz Czapla.

IV MIEJSCE GMINY OŻAROWICE
w rankingu najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” 2017

Orły polskiego 
samorządu

W XIII Rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej” Gmi-
na Ożarowice uplasowała się na IV miejscu pośród wszystkich gmin 
wiejskich. Na gali podsumowującej ranking, która odbyła się 23 li-
stopada 2017 roku w Jarocinie, dyplom dla Gminy odebrał Wójt 
Gminy Grzegorz Czapla.

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapi-
tuła, której przewodniczącym jest Jerzy Buzek. Zestawienie najlep-
szych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy głów-
ne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking ma charakter dwuetapo-
wy. W pierwszym etapie analizowane były sprawozdania budżetowe 
wszystkich gmin i miast w Polsce (poza Warszawą).

Do gmin, które zostały zakwalifikowane do II etapu wysyłano an-
kietę z zestawem 37 pytań i przyznano punkty wynikające z udzie-
lonych odpowiedzi, przeliczono też ponownie wskaźniki wynikające 
ze sprawozdań budżetowych (bez wskaźnika dotyczącego limitu za-
dłużenia). Uzyskane punkty zsumowano i opublikowano ostateczne 
wyniki rankingu.

22 czerwca 2018 roku podczas Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość, statuet-
kę oraz dyplom Wójta 10-lecia odebrał wójt Gminy Ożarowice Grzegorz Czapla.

19 maja 2017 roku podczas Gali Wielkiej Przedsiębiorczości, statuetkę oraz dy-
plom dla Gminy Ożarowice odebrał wójt Grzegorz Czapla.

Na zdjęciu: red. nacz. Bogusław Chrabota, Grzegorz Czapla, prof. Jerzy Buzek. 
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Rok 2015 • Małżeństwa zawarte w 1964 r. : Stanisław i Rozalia Przybylik, Bogusława i Rajmund Widera, Halina i Bronisław Stanik, Daniela i Henryk Nobis, Henryka 
i Stanisław Bąbik, Danuta i Lucjan Czapla, Stanisława i Kazimierz Puza, Wanda i Jerzy Kubica, Izabela i Jerzy Kubica, Małgorzata i Zygmunt Kubica, Wiesława i Hen-
ryk Bialik, Józefa i Tadeusz Pyka, Wiesława i Tadeusz Biel, Krystyna i Stanisław Długosz, Teresa i Jan Dolata, Jadwiga i Eugeniusz Duda, Maria i Antoni Czapla.

Złote Gody
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Rok 2016 • Małżeństwa zawarte w 1965 r.: Stanisława i Jerzy Nokielscy, Wacława i Stanisław Sołtysik, Krystyna i Stanisław Duda, Anna i Władysław Świrscy, Alina 
i Jan Szydło, Stanisława i Kazimierz Wyszyńscy, Wiesława i Janusz Wylężek, Kazimiera i Czesław Wyszyńscy, Serafina i Jerzy Nir, Emilia i Zdzisław Wieczorek, Aldona 
i Wacław Zgajewscy, Zdzisława i Wiesław Iskra.

Diamentowe Gody
Rok 2014. Małżeństwa zawarte w 1954 r. : Emilia i Wacław Kańtoch.
Rok 2016. Małżeństwa zawarte w 1956 r. : Józefa i Eugeniusz Hatlapa, Zenisława i Eugeniusz Małota, Janina i Jerzy Lubas. 
Rok 2017. Małżeństwa zawarte w 1957 r. : Henryka i Władysław Michalak, Teresa i Eugeniusz Wacławczyk, Sabina i Kryspin Sołtysik, Mirosława i Edward Postawa. 

Rok 2017. Małżeństwa zawarte w 1966 r. : Kazimiera i Henryk Duda, Maria i Andrzej Stanik, Zofia i Franciszek Smolarscy, Zdzisława i Walter Koczy, Zofia i Jan Marci-
nek, Wanda i Alfred Duda, Alicja i Bolesław Garstka, Lucyna i Marian Piątek, Henryka i Józef Frączek, Teresa i Edward Trzęsimiech, Mirosława i Antoni Kuczyńscy, Wa-
cława i Ryszard Latos, Zofia i Jan Nowakowscy.

Rok 2018. Małżeństwa zawarte w 1967 r. : Stanisława i Stanisław Podsiadło, Helena i Henryk Fiszer, Irena i Marian Dybka, Edwarda i Czesław Puchała, Zenobia i Józef 
Wiewióra, Czesława i Kazimierz Wieczorek, Halina i Andrzej Strużyńscy, Danuta i Henryk Żak, Sabina i Ryszard Kołodziejczyk, Maria i Marian Wesołek. 
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4 kwietnia 2017 r. Rada Powiatu Tarnogórskiego odwołała Józefa 
Burdziaka ze stanowiska starosty. Nowym starostą została Krystyna 
Kosmala – mieszkanka gminy Ożarowice i wieloletni Sekretarz Gmi-
ny. Starosta Krystyna Kosmala jest członkiem Inicjatywy Obywatel-
skiej. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni: Akademii Gór-
niczo-Hutniczej i Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana 
zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gmi-
ny Ożarowice, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a ostatnio 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Gospodarowania Majątkiem 
gminy Tarnowskie Góry. Przez dwie kadencje była radną gminy Oża-
rowice (1990–1998), w latach 1990-1994 była delegatem gminy 
Ożarowice do Sejmiku województwa katowickiego. Od czterech ka-
dencji jest radną powiatu tarnogórskiego.

29 maja 2018 r. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Pa-
łacu Prezydenckim odbyło się spotkanie przedstawicieli samorzą-
dów z prezydentem RP. W spotkaniu, reprezentując samorządow-
ców naszego powiatu, uczestniczyła pani Krystyna Kosmala, Staro-
sta Tarnogórski. 

W trakcie uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył odznacze-
nia państwowe reprezentantom samorządu. Prezydent RP podkre-
ślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustro-
jowych Rzeczypospolitej, stanowi bowiem element decentralizacji 
władzy i znacznie lepiej reaguje na istotne potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców.

Z gminy do powiatu

Starosta Tarnogórski u Prezydenta RP

Prezes LKS Tęcza
we władzach ŚlZPN

W dniu 17.04.2018 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
ŚlZPN Podokręgu Bytom, delegaci zatwierdzili uchwałę Zarzą-
du Podokręgu Bytom w sprawie wyboru nowego prezesa z dnia 
10.04.2018 r. Został nim Tomasz Wyszyński – prezes LKS Tęcza 
Zendek. Do czasu wyboru działał w Podokręgu Bytom jako czło-
nek zarządu, następnie jako sekretarz, a teraz został nowym pre-
zesem. Podokręg skupia 50 klubów. W obecnym sezonie w rozgryw-
kach uczestniczy 196 drużyn, od seniorów poczynając, a kończąc 
na skrzatach.

29.08.2018 r. natomiast, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej delegaci przegłosowali uchwałę 
o wyborze na członka Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej To-
masza Wyszyńskiego – prezesa Podokręgu Bytom. Walne zgromadzenie Podokręgu Bytom, 17.04.2018 r.

Tomasz Wyszyński na obchodach 45-lecia LKS Tęcza Zendek.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w  Oża-
rowicach został utworzony w  1990  r. 
Uchwałą Gminnej Rady Narodowej 
nr X/44/90 z dnia 27.02.1990 r. 
Obecnie w  Ośrodku pracuje sześć 
osób, wszyscy pracownicy posiadają 
właściwe kwalifikacje w  stosunku do 
zajmowanego stanowiska. Pięć osób 
posiada wykształcenie wyższe magi-
sterskie, jeden pracownik posiada wy-
kształcenie średnie policealne i specja-
lizację I stopnia w zawodzie pracownik 
socjalny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w statystyce

Programy realizowane przez
OPS w Ożarowicach

Dużym problemem w działalności OPS są braki lokalo-
we, a co za tym idzie braki kadrowe. W ostatnich latach 
znacznie zwiększono ilość zadań do realizacji przez ośro-
dek. Są to m.in.: obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenia wy-
chowawcze tzw. 500+, usługi opiekuńcze, asystentura ro-
dziny, Karta Dużej Rodziny. A w ramach świadczeń rodzin-
nych zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, re-
alizacja ustawy „za życiem”. Ponadto OPS realizuje pro-
gram osłonowy – grupa wsparcia „Niezapominajka”, pro-
gram żywnościowy POPŻ i wiele innych związanych z orga-
nizacją ośrodka (kontrola zarządcza, RODO itd.), a w 2018 
DOBRY START. Budżet w 2016 roku w stosunku do 2015 
wzrósł o 273%, a w stosunku do 2017 o 331%, a to za 
sprawą Programu 500+, który obowiązuje od 1 kwietnia 
2016 r.

DOBRY START
Rządowy program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia, które przysługuje wszystkim 
uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Ważny jest fakt, iż wsparcie otrzymają rodziny bez wzglę-
du na dochód.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone 
od rodzica alimenty, jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna. Prawo do świadczeń przysługuje jeże-
li miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie 
przekracza 725 zł.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych: promowanie modelu rodzi-
ny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku i  wspieranie rodzin wielodzietnych oraz 
zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

RODZINA 500 plus
To 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego. Rodziny o ni-
skich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryte-
rium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziec-
ka niepełnosprawnego.
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Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ma tendencję spadkową, gdyż rodziny z dziećmi przeszły do systemu pomocy rodzinie.

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt rosnącej z roku na rok liczby osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie wzrost liczby wypłaca-
nych zasiłków pielęgnacyjnych.
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Programy



OŚWIATA

13INFORMATOR

Oświata na terenie gminy Ożarowice

155
Dzieci w przedszkolach 

59
Dzieci w Niepublicznym

Przedszkolu w Pyrzowicach

41
Dzieci w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Pyrzowicach

461
Dzieci w szkołach podstawowych

i klasach gimnazjalnych 69
Nauczycieli

Ostatnie lata dla oświaty to czas zmian wynikający w dużej mie-
rze z reformy systemu oświaty, ale nie tylko. W roku 2016 powstał 
dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zendku, 
do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Zakończyła się 
rozbudowa ówczesnego budynku gimnazjum w Ożarowicach o salę 
do gry w tenisa stołowego oraz zaplecze: gabinet lekarski, węzeł sa-
nitarny, pomieszczenie gospodarcze, pochylnię dla niepełnospraw-
nych. W kwietniu 2016 roku uczniowie klas szóstych po raz ostatni 
przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. W roku 2017 zakończyła 
się przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szko-
le Podstawowej w Tąpkowicach. Dzięki temu powstało boisko wie-
lofunkcyjne obejmujące trzy korty tenisowe, po trzy boiska do ko-
szykówki i siatkówki, boisko do piłki ręcznej, bieżnię oraz skocznię 
w dal. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a także wyposażony w cztery szesnasto-
osobowe boksy dla zawodników, trzy mobilne tablice wyników i krze-
sła sędziowskie.

W szkołach w Tąpkowicach i Ożarowicach powstały ekopracow-
nie w ramach konkursu „Zielona pracownia 2018” organizowa-
nego przez WFOŚiGW w Katowicach. Celem konkursu było nagro-
dzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła reali-

zacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicz-
nej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania. Szko-
ła w Zendku natomiast otrzymała środki na wyposażenie pracow-
ni z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – ten projekt jest 
w trakcie realizacji. 

Po dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego na terenie gminy Ożarowice funkcjonują trzy 
publiczne szkoły podstawowe: w Ożarowicach – powstała w wy-
niku przekształcenia Gimnazjum w Ożarowicach (dyr. Zbigniew Lu-
bas), w Tąpkowicach (dyr. Mariola Studniarz), w Zendku z oddziała-

mi przedszkolnymi (p.o. dyr. Jadwiga Łukasik), dwa przedszkola pu-
bliczne: w Ożarowicach (dyr. Urszula Frączek) i w Tąpkowicach (dyr. 
Sylwia Nowak), a także Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepu-
bliczne Przedszkole w Pyrzowicach, w których dyrektorem jest Jo-
anna Rodacka.

Wspólną obsługą organizacyjną, administracyjną, finansową, pła-
cowo-kadrową oraz prawną publicznych szkół i przedszkoli zajmu-
je się Gminny Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice z siedzibą 
w Tąpkowicach, którego dyrektorem jest Zdzisława Szydło.

Boisko przy SP Tąpkowice przed remontem.

Pracownia przyrodnicza SP Tapkowice.

Boisko przy SP Tąpkowice po remoncie.

Gimnazjum po rozbudowie w 2015 roku – Ożarowice.



OŚWIATA

14 INFORMATOR

Piknik rodzinny przy SP w Zendku. Sala do gry w tenisa przy gimazjum – Ożarowice.

Piknik rodzinny przy NSP w Pyrzowicach.

Otrzymywana z Ministerstwa Edukacji Narodowej część 

oświatowa subwencji ogólnej przekazywana na każdego ucznia 

uczęszczającego do szkoły zlokalizowanej na terenie gminy jest 

niewystarczająca. Rokrocznie obserwujemy wzrost wydatków 

na oświatę, jakie gmina ponosi ze środków własnych. Ostatnio 

ten wzrost, związany ze zmianami w układzie sieci szkół na te-

renie gminy, jest niezwykle dynamiczny. Wynika to głównie ze 

znacznego wzrostu ilości oddziałów, co powoduje, że klasy są 

mało liczne, a koszty stałe pozostają na tym samym poziomie.
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Przekształcona z Gimnazjum w 2017 r. po przeprowadzonej w latach 2002–2005 modernizacji stała się kompleksem pomieszczeń za-
pewniającym komfortowe warunki nauki i wypoczynku dla uczniów i bardzo dobre warunki dla kadry pedagogicznej oraz pracowników ob-
sługi. W trakcie dotychczasowej działalności systematycznie wzbogacano infrastrukturę i wyposażenie szkoły wykorzystując środki własne 
gminy, pomoc MEN oraz zaangażowanie rodziców. 

Osiągnięcia szkoły i uczniów w latach 
2014–2018

• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matema-
tyczno-Plastycznym – Gliwice (2014)

• III miejsce w eliminacjach krajowych Międzyna-
rodowego Konkursu Pisania Listów – Warsza-
wa (2014)

• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Mate-
matyczno-Plastycznym – Gliwice (2014)

• wyróżnienie w eliminacjach krajowych Między-
narodowego Konkursu Pisania Listów – War-
szawa (2014)

• wyróżnienie honorowe w XI Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim „Obraz a słowo” (2015)

• wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Li-
terackim i Plastycznym (2015)

• I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Maszyn 
Wodnych – Warszawa (2016)

• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Mar-
szałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej nie-
podległości, w 150 rocznicę urodzin.” – War-
szawa (2017)

• laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego 
w roku szkolnym 2016/2017 (uczennica klasy 
IIIa) – Katowice (2017)

• wyróżnienie w VIII edycji Międzynarodowe-
go Konkursu Fotograficznego „Matematyka 
w obiektywie” – Warszawa (2017)

• I i III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycz-
nym „Sznupek radzi jak bezpiecznie się bawić) 
– Katowice (2018)

• I miejsce w etapie rejonowym XVII Konkursu Bi-
blijnego dla gimnazjum – Siewierz (2018) 

• II miejsce w konkursie „TARNOGÓRSCY NOBLI-
ŚCI 2016” – Tarnowskie Góry (2016) 

• I miejsce w konkursie „TARNOGÓRSCY NOBLIŚCI 
2016” – Tarnowskie Góry (2017) 

• wyróżnienie w VIII Diecezjalnym Konkursie Lite-
rackim i Fotograficznym (2017)

• III miejsce w konkursie „TARNOGÓRSCY NOBLI-
ŚCI 2018” – Tarnowskie Góry (2018) 

Osiągnięcia sportowe
2014/2015
• II miejsce w zawodach powiatowych piłki siatko-

wej dziewcząt
• II miejsce w zawodach powiatowych piłki siatko-

wej chłopców
• III miejsce w zawodach powiatowych piłki koszy-

kowej chłopców
• II miejsce w zawodach rejonowych tenisa stoło-

wego chłopców
• IV miejsce w zawodach rejonowych tenisa stoło-

wego dziewcząt
• III miejsce w półfinale wojewódzkim rozgrywek 

piłki nożnej dziewcząt
• III miejsce w półfinale wojewódzkim rozgrywek 

piłki nożnej chłopców
• III miejsce w zawodach powiatowych piłki siatko-

wej plażowej dziewcząt
• II miejsce w zawodach powiatowych piłki siatko-

wej plażowej chłopców
2015/2016 
• V miejsce w zawodach powiatowych biegów 

przełajowych dziewcząt

• IV miejsce w zawodach rejonowych biegów prze-
łajowych chłopców

• III miejsce w zawodach powiatowych piłki koszy-
kowej dziewcząt

• III miejsce w zawodach powiatowych piłki koszy-
kowej chłopców

• IV miejsce w półfinale wojewódzkim rozgrywek 
piłki nożnej chłopców

• II miejsce w półfinale powiatowego turnieju piłki 
nożnej dziewcząt

• III miejsce w zawodach rejonowych piłki siatko-
wej dziewcząt

• VI miejsce w finale wojewódzkim tenisa stołowe-
go dziewcząt

• IX miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkówki 
plażowej dziewcząt

2016/2017 
• III miejsce w zawodach powiatowych biegów 

przełajowych dziewcząt
• IV miejsce w zawodach rejonowych biegów prze-

łajowych chłopców
• III miejsce w półfinale wojewódzkim rozgrywek 

piłki nożnej dziewcząt
• II miejsce w ćwierćfinale wojewódzkich rozgry-

wek piłki siatkowej plażowej dziewcząt
•  III miejsce w finale wojewódzkim piłki siatkowej 

dziewcząt
• VI miejsce w finale wojewódzkim tenisa stołowe-

go dziewcząt
• III miejsce w rejonowych zawodach tenisa stoło-

wego dziewcząt
2017/2018
• III miejsce w zawodach powiatowych biegów 

przełajowych chłopców
• II miejsce w Rejonowym Turnieju Tenisa Stoło-

wego dziewcząt
• IV miejsce w zawodach powiatowych piłki koszy-

kowej dziewcząt

Szkoła podstawowa w Ożarowicach

Przedszkole w Ożarowicach

Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowicach.

Przedszkole w Ożarowicach funkcjonuje od 1 września 1978 
roku. Otoczone jest dużym ogrodem, w którym znajdują się urządze-
nia do zabaw i wypoczynku. 

Do dyspozycji dzieci oddane są dobrze i funkcjonalnie urządzone 
sale zajęć. Przedszkole proponuje, oprócz planowych zajęć realizo-
wanych w ramach podstawy programowej także zajęcia dodatkowe 
w formie zabaw rozwijających zainteresowania i umiejętności dzie-
ci oraz wspomagających ich rozwój: zabawy muzyczne prowadzone 
metodą B. Strauss, spotkania z przyrodą, spotkania ze sztuką, spo-
tkania z bajką, język angielski, ćwiczenia manualne dla dzieci z ob-
niżoną sprawnością manualną, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia 
korekcyjne, biblioterapię, zajęcia sportowe „Olimpijskie dzieciaki”, 
zajęcia rytmiczne. Przedszkole realizuje również nowatorskie pro-
gramy dodatkowe: profilaktyczne „Bezpieczny przedszkolak” i „Stop 
agresji”  oraz „Przedszkolak – małym artystą”.

Dzieci wraz z nauczycielami uczestniczą w wycieczkach. Wy-
chowankowie przedszkola biorą też udział w licznych konkursach, 
w których zdobywają wiele nagród. 

Jesteśmy aktywni i widoczni w środowisku. Organizujemy cyklicz-
ne imprezy i uroczystości, które są tradycją placówki np. Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka, pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Mamy, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Jasełka, Wigilię dla dzieci 
i emerytów oraz wiele innych wydarzeń.

W 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat „W krainie tolerancji’.

Uczniowie SP i Gimnazjum w Ożarowicach.
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Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem ro-
dzinnym. Do tradycji należy współuczestniczenie rodziców w uroczy-
stościach i imprezach przygotowywanych i organizowanych w przed-
szkolu. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego 
i przedszkolnego. W tym celu organizujemy np. Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Mamy i Taty, jasełka, bal karnawałowy, Święto Pieczone-
go Ziemniaka, czy „Teatr w przedszkolu” – przedstawienie, w któ-
rym grają rodzice.

Organizujemy też spotkania z ciekawymi ludźmi, których celem 
jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat wybranych zawodów i wy-
robienie szacunku dla ludzkiej pracy. Do tej pory dzieci miały oka-
zje poznać pracę urzędu pocztowego w Pyrzowicach, lotniska Kato-
wice-Pyrzowice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach i wiej-
skiego gospodarstwa, spotkały się również z górnikiem, pielęgniar-
ką, bibliotekarką, fryzjerką oraz autorką książek dla dzieci Moniką 
Sawicką. Aby zaś przygotować dzieci do dbania o środowisko i funk-
cjonowania w społeczeństwie realizujemy cykl programów profilak-
tycznych, takich jak „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przy-
jaciele natury”, czy „Cukierki”.

Jeździmy również na wycieczki i odwiedziliśmy m.in.: Park Jurajski 
w Krasiejowie, Park Rozrywki w Zatorze, Zaczarowany Las, Muzeum 

Przedszkole w Pyrzowicach
Śląskie w Katowicach, osadę Ule w Żarkach, Dom Chleba w Ra-
dzionkowie, ZOO w Opolu, park w Świerklańcu i bawilandię w Świer-
klańcu oraz w Mierzęcicach.

Mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci braliśmy 
udział w licznych konkursach plastycznych, występach wokalnych 
i tanecznych, organizujemy zajęcia dodatkowe prowadzone przez 
specjalistów, często też jeździmy na spektakle teatralne i do kina.

Wycieczka do Parku Rozrywki w Zatorze.

Może się wydawać, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzo-
wicach funkcjonuje jakoś inaczej, jednakże rok szkolny u nas nie-
wiele różni się od tego w szkole państwowej. Rozpoczynamy naukę 
tak jak wszystkie szkoły, ale tradycją jest, że ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej odbywa się w tym samym dniu co obchody Dnia Ko-
misji Edukacji Narodowej. Mamy podwójny powód do świętowania, 
a nasze występy w tym dniu oglądają nie tylko nauczyciele i pracow-
nicy szkoły, ale również rodzice oraz zaproszeni goście. Nie jest to 
jedyny dzień, który łączy dwa ważne wydarzenia w naszej szkole. 
16. października obchodzimy Dzień Papieski (w zeszłym roku prócz 
apelu odbył się Konkurs Papieski), a także od 2014 roku bierzemy 
udział w organizowanej przez WOŚP próbie bicia rekordu Guinessa 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
przez jak największą liczbę osób. Zanim zacznie się listopad ucznio-
wie najstarszych klas udają się do Celin i porządkują teren przy ta-
blicy pamięci zamordowanych podczas drugiej wojny światowej. Na-
tomiast w ostatnim tygodniu listopada odbywa się Zabawa Andrzej-
kowa – są wróżby oraz dyskoteka. Grudzień przynosi nam podwój-
ną frajdę, gdyż za sprawą naszych kochanych rodziców odwiedza 
nas w klasach Mikołaj, a także w szkole odbywa się doroczna Za-
bawa Mikołajkowa nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także dla 
wszystkich dzieci z Pyrzowic. Zabawa co roku jest inna – czasem 
jest to zabawa taneczna z animatorem, a czasem przedstawienie 
teatralne, lecz zawsze kończy się przybyciem Mikołaja z paczką dla 
każdego. Pod koniec grudniu oczywiście wystawiamy Jasełka, przy 
okazji których występują również nasi uczestnicy i laureaci Gmin-
nego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Zeszłoroczne Jasełka były o tyle 
wyjątkowe, że widzami byli nasi rodzice i dziadkowie. Nowy Rok to 
dla nas ogrom pracy, nie tylko ze względu na kończący się semestr, 
ale ze względu na Dzień Babci i Dziadka. Od 2015 roku zapraszamy 
nasze babcie i naszych dziadków, aby występami ze śpiewem, tań-
cem, wierszami i skeczami pokazać jak są wspaniali i dla nas ważni. 

Zwykle na przełomie lutego i marca organizujemy szkolny etap kon-
kursu recytatorskiego „Mały OKR” - naszym uczniom kilka razy uda-
ło się zdobyć wyróżnienia w etapie powiatowym. Gdy już przywita-
my wiosnę, nasi uczniowie chętnie biorą udział w Festiwalu Piosen-
ki Ekologicznej i Przyrodniczej. Nigdy nie zapominamy o majowych 
świętach narodowych, lecz w zeszłym roku szkolnym na pierwszy 
plan wysunęły się obchody Dnia Matki. Tym razem przenieśliśmy się 
do sali OSP Pyrzowice i oprócz wspaniałych występów uczniów odby-
ły się warsztaty florystyczne, na których dzieci wykonały przepiękne 
stroiki dla mam. Początek czerwca zaś powoli zbliża nas do wakacji 
i chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Aktywnie bierzemy 
udział w Dniu Sportu oraz wszelkich rozgrywkach i wycieczkach ro-
werowych organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Spor-
tu. W ciągu roku oczywiście pilnie się uczymy, ale również jeździmy 
na ciekawe wycieczki, czy do kina lub teatru, zapraszamy do szko-
ły gości, a także bierzemy udział w warsztatach. Kiedy już rok szkol-
ny się skończy i odbierzemy świadectwa, wakacje witamy na Pikniku 
Rodzinnym, gdzie jest dużo frajdy. 

Opr. Bożena Pańta

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
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Uroczystości
W ciągu roku szkoła realizuje kalendarz uro-

czystości państwowych, szkolnych, środowisko-
wych imprez kulturalnych i rozrywkowych. Poza 
obchodami rocznic narodowych są organizo-
wane uroczyste spotkania z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, obchody Dnia Ziemi połączone z Ty-
godniem Ekologii, Dzień Europy, Dzień Sportu, 
Europejski Tydzień Sportu, Dzień Dziecka, Ty-
dzień Czytania Dzieciom, Dzień Muzyki, Ślubo-
wanie Uczniów Klasy I, Jasełka.

Projekty edukacyjne
• „Rok dla Niepodległej” – spotkania, konkursy, 

wystawy, wycieczki realizowane w ramach ob-
chodów stulecia niepodległości Polski

• „Zielona pracownia_projekt ’2018” oraz „Zie-
lona pracownia ’2018” – dzięki zdobytemu 
dofinansowaniu w naszej szkole powstała 
pracownia edukacji przyrodniczej 

• Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz 
program „Czytające Szkoły”

• „Mikołajki z książką” – pokaż innym, że czy-
tasz!

• eTwinning czyli Europejska Współpraca Szkół 
• Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
• „Marzycielska Poczta” – napisz list do chorego 

dziecka
• Akcja społeczna „Szlachetna Paczka”
• „Góra Grosza” akcja na rzecz dzieci z domów 

dziecka
• Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum Cor-

dis w Katowicach
• Akcja charytatywna „Czysty Aniołek”
• Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego oraz zbiórka zużytych baterii
• „Dzień Bezpiecznego Internetu” 
• „Bezpieczna Szkoła” 
• „Sznupek radzi dzieciom”
• „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
• Program dla szkół – komponent owocowo-

warzywny i komponent mleczny
• Wystawa ozdób bożonarodzeniowych własno-

ręcznie wykonanych przez uczniów oraz ich 
opiekunów

• Innowacje pedagogiczne: ,,Kreatywne zaję-
cia kulinarne Jak zachęcić dzieci do zdrowej 
żywności; „Tańce różnorodne – wytańcz swo-
je zdrowie i dobre samopoczucie” 

Konkursy
• Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla Ucz-

niów Szkół Podstawowych organizowany 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

• Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o hi-
storii”

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Bia-
ły – nasza duma”

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur”

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Pangea”

• Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej 
• Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Szkoła podstawowa w Tąpkowicach
• Gminny Festiwal Piosenki Przyrodniczej i Eko-

logicznej 
• Regionalny Konkurs Recytatorski dla Uczniów 

Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Mały OKR” 
• Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii
• Międzygminny Konkurs Piosenki Angielskiej 

w Bobrownikach
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach An-

gielskiego Obszaru Językowego dla Uczniów 
Szkół Województwa Śląskiego „UK is OK 8”

• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Jesienne 
drzewa”

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Straż Po-
żarna w oczach dziecka”

• Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny w Są-
czowie

• Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Tropiciele hi-
storii Tarnowskich Gór”

• „Klasówka Powstańcza” – konkurs wiedzy hi-
storycznej o powstaniach śląskich

• Konkurs przyrodniczy „Nasze lasy”
• Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”
• Wiosenny Turniej Ortograficzny
• Wiosenne Dyktando

 Zawody sportowe
• Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Dyrektora Gimnazjum
• Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Teni-

sie Stołowym 
• Wojewódzkie Zawody w Tenisie Stołowym 
• Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Mini 

Piłce Siatkowej
• Powiatowe Zawody Szkół Podstawowych 

w Mini Piłce Siatkowej
• Turniej piłkarski MINI EURO
• Turniej piłkarski „Z podwórka na stadion Tym-

barku”
• Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Piłce 

Nożnej
• Powiatowe Zawody Szkół Podstawowych 

w Piłce Nożnej
• Gminne Zawody w Biegach Przełajowych 

Szkół Podstawowych

• Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym 
• Projekt „Kocham Ręczną na Orliku”- turniej 

mini piłki ręcznej

Współpraca z instytucjami  
i organizacjami społecznymi

• Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach – 
udział w konkursach i wydarzeniach

• Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach – 
pokazy strażackie, nauka udzielania pierw-
szej pomocy

• Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tąpkowicach – poranki muzyczne

• Rodzinny Dom Opieki „Zielony Dworek” – 
spotkania jasełkowe

• Zespół Śpiewaczy „Weteran” Związku Wete-
ranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Gmi-
ny Ożarowice – międzypokoleniowe spotka-
nia z piosenką

• Nadleśnictwo Świerklaniec – edukacja ekolo-
giczna i przyrodnicza

• Ogród Śląski w Świerklańcu – warsztaty 
ogrodnicze

• Opera Śląska w Bytomiu – edukacja muzyczna
• Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Śląski 

Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach 
– udział w spektaklach teatralnych, lekcje te-
atralne

• Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – warsztaty 
plastyczne i etnograficzne dla dzieci

• Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” 
w Chorzowie – wycieczki etnograficzne

• Muzeum Chleba w Radzionkowie – lekcje 
muzealne

• „Osikowa Dolina” w Koziegłowach – warsz-
taty rękodzieła z wiórków drewna osikowego

• Schronisko „Cichy kąt” w Tarnowskich Gó-
rach – zbiórka karmy dla zwierząt

• Filharmonia Śląska – audycje muzyczne
• Śląskie Planetarium – lekcje astronomii
• Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – poka-

zy naukowe
• Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Śląskiego – wystawy tematyczne

Boisko przy SP Tąpkowice.
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Przedszkole w Tąpkowicach jest placówką bliską dziecku, jego ro-
dzinie i środowisku, panuje w nim życzliwa atmosfera, funkcjonuje 
dobra „domowa” kuchnia. Zatrudniamy wykwalifikowaną, zaangażo-
waną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Zapewniamy dzieciom 
optymalne i bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju, oferując 
atrakcyjne zajęcia i zabawy m.in. muzyczne, kulturalne i plastyczne.

Estetycznie urządzone pomieszczenia, wyposażone w środki dy-
daktyczne i pomoce edukacyjne pozwalają na właściwą realizację 
przyjętych programów. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do 
podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole promuje zdrowy, aktywny, proekologiczny styl życia. 
Organizujemy wiele uroczystości, wycieczek, spotkań, pogadanek. 
Mamy wypracowane swoje tradycje, aktywnie uczestniczymy w ży-
ciu lokalnego środowiska, włączamy się w akcje charytatywne i pro-
gramy o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Możemy pochwalić się 
wieloma nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami: „Akademia Aqu-
afresh – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej”, „Mamo, tato 
wolę wodę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Zdrowego 
Uśmiechu”, „W krainie tolerancji”, „W krainie matematyki”, „W kra-
ju orła białego”.

Przedszkole w Tąpkowicach
Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z rodzicami – rodzice 

są ważnymi partnerami w działalności przedszkola. To właśnie ta 
dobra współpraca zaowocowała wyposażeniem jednej z sal dydak-
tycznych w tablicę multimedialną. Nasze działania można śledzić na 
stronie internetowej, która jest na bieżąco aktualizowana.

Zajęcia w przedszkolu w Tąpkowicach.

Udział w życiu Ogólnopolskiej Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w życiu 
Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła 
II: bierzemy udział w konkursach, zawodach 
i spotkaniach, łączymy się z Rodziną Szkół 
poprzez odmawianie modlitwy różańcowej 
w październiku i śpiewanie kolęd w okresie 
bożonarodzeniowym. 

W VI Diecezjalnym Konkursie „Jan Paweł 
II – Bądźcie świadkami miłosierdzia” sukces 
osiągnął Błażej Paliga w kategorii plastycz-
nej, a w kategorii wiedza – Karolina Całka. 
Laura Gałuszka zajęła III miejsce w Diece-
zjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej.

Choinka Noworoczna, Festyn Rodzinny 
i akcje charytatywne

O przyjaznym i rodzinnym charakterze na-
szej szkoły może świadczyć coroczna Cho-
inka Noworoczna, a także Festyn Rodzinny. 
Wydarzenia te są dla nas bardzo ważne, po-
nieważ nasi uczniowie mają okazję wykazać 
się podczas występów. Dla gości przygoto-
wujemy mnóstwo atrakcji: smaczny poczę-
stunek, loterię fantową, turniej rodzinny. 

Angażujemy się także w akcje charytatyw-
ne, takie jak: Góra Grosza, Szlachetna Pacz-
ka, zbiórka zakrętek, makulatury, zbiórka na 
schronisko „Cichy Kąt”. 

Nauczanie
Do kolejnego sukcesu możemy zaliczyć 

utworzenie grup przedszkolnych. W naszej 
szkole działają dwie grupy: 3-4-latki oraz 5-6 
-latki. Łącznie przez trzy lata do przedszko-
la uczęszcza 50 dzieci. W naszym nauczaniu 

wdrożyliśmy innowacje pedagogiczne, np. 
programowanie, kodowanie, elementy na-
uczania kształtującego.

Na ostatnim próbnym egzaminie szósto-
klasisty z Operonu nasza szkoła uplasowa-
ła się na V miejscu w województwie śląskim. 

Obchody 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości

W związku z 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości bierzemy udział 
w następujących przedsięwzięciach: kon-
wersatoriach pt. „Patriotyzm na co dzień. Co 
dla mnie oznacza bycie patriotą?”, konkur-
sach piosenki patriotycznej, sondażu na te-
mat postaw patriotycznych, konkursie pla-
stycznym „Orzeł – nasza duma”, konkursie 
recytatorskim, biegu niepodległościowym, 
tworzeniu Kodeksu Postaw Patriotycznych, 
wykonaniu plakatu ”100. rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości”. 

W konkursie „Orzeł – nasza duma” na-
sza uczennica Natalia Cichoń zajęła II miej-
sce, wyróżnienie przyznano Martynie Nosz-
czyk, a dyplom za udział otrzymała Angelika 
Spodniewaska.

Sukcesy w konkursach
W roku 2016 zajęliśmy I-II miejsca w zawo-

dach rejonowych i powiatowych w piłce noż-
nej oraz w siatkówce. Ponadto w naszej pla-
cówce aktywnie działa zespół wokalno-ta-
neczny „Słoneczka”, który uświetnia uroczy-
stości szkolne, gminne i bierze udział w kon-
kursach muzycznych oraz tanecznych. Nasi 
uczniowie odnoszą sukcesy w licznych kon-
kursach śpiewaczych, recytatorskich, pla-
stycznych, religijnych i przedmiotowych.

W 2016 roku, w konkursie plastycznym 
„Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się ba-
wić” Anna Bąbik zajęła I miejsce. W konkur-
sach śpiewaczych corocznie zajmujemy czo-
łowe miejsca, m.in. na Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek w Tąpkowicach, Regionalnym Kon-
kursie Wokalnym „Wygraj Szansę” w Mysz-
kowie, Festiwalu Piosenki Ekologicznej oraz 
na Festiwalu Piosenki Maryjnej w Wojkowi-
cach. Kolejny sukces to wyróżnienia dla na-
szych uczniów w Międzynarodowym Konkur-
sie Matematycznym oraz zakwalifikowanie 
się do II etapu konkursu „Nasze lasy – Nad-
leśnictwo Świerklaniec”.

Szkoła podstawowa i przedszkole w Zendku

Zajęcia w szkole w Zendku. Bal Wszystkich Świętych w szkole w Zendku.
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Biblioteka i Ośrodek Kultury gminy Ożarowice w Tąpkowicach sta-
nowi centrum życia kulturalnego gminy. Prowadzi działalność ma-
jącą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Zakres 
prowadzonej działalności BiOK w latach 2014-2018 obejmuje wiele 
wydarzeń, konkursów i spotkań. Z BiOK-iem współpracują także licz-
ne zespoły artystyczne i stowarzyszenia lokalne.

BiOK w Tąpkowicach w ciągu roku organizuje imprezy cyklicz-
ne dla mieszkańców: kolędowy wieczór przy świecach, Dzień Bab-
ci i Dziadka, Babski Comber, spotkanie karnawałowe dla seniorów 
z koła emerytów, zimowisko w Zakopanem, Dzień Kobiet, obcho-
dy Dnia Strażaka i Konstytucji 3 maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
gminne zawody sportowo-pożarnicze, półkolonie dla dzieci z naszej 
gminy, Piknik Żołnierski, Dożynki Gminne, Narodowe Święto Niepod-
ległości, spotkanie z Mikołajem.

Biblioteka i Ośrodek Kultury

Na organizowany Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Festiwal Pio-
senki Przyrodniczej i Ekologicznej, co roku przybywa bardzo wielu 
wykonawców, nie tylko z naszej gminy. Organizowana jest również 
Gala Taneczna, która jest skierowana do miłośników wszystkich ro-
dzajów tańca. Podobnie, jak w przypadku festiwali przyciąga bardzo 
wielu tancerzy oraz szeroką publiczność, która przychodzi zobaczyć 
popisy młodych tancerzy. Od 2017 r. BiOK współorganizuje Przegląd 
Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr w Niezdarze. Do wydarzeń cyklicznych należy także 
turniej Grand Prix Tąpkowic w szachach szybkich.

Organizowane są konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne 
zakończone zawsze wystawą prac w budynku BiOK.

Biblioteka co roku organizuje Tydzień Bibliotek. Dla dzieci z na-
szej gminy prowadzone są także zajęcia z języka angielskiego, zaję-
cia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia ceramiczne, zajęcia wokal-
ne oraz zajęcia plastyczne. Odbywają się zajęcia nauki gry na instru-
mentach dętych blaszanych i drewnianych oraz na instrumentach 
klawiszowych. Instruktor BiOK prowadzi także we wszystkich przed-
szkolach naszej gminy zajęcia taneczno-rytmiczne.

W 2014 r. BiOK dołączył do projektu Srebrni Surferzy. Osoby 
w wieku 45+ mogły poznać tajniki obsługi komputera i Interne-

tu, podstawy związane z wyszukiwaniem informacji, rozmów przez 
Skype’a, poczty internetowej, rozkładów jazdy oraz obsługi aparatów 
cyfrowych, telefonów komórkowych i drukarek.

Od 23 października 2015 roku w BiOK, we współpracy z Akade-
mią WSB w Dąbrowie Górniczej, działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
W ramach UTW studenci mogą korzystać z zajęć języka angielskie-
go, zajęć plastycznych, zajęć komputerowych oraz gimnastyki Aktyw-
ny Senior. Korzysta z nich coraz więcej chętnych seniorów. Obecnie 
zapisanych jest ponad 60 słuchaczy. Również od 2015 roku dzia-
ła Uniwersytet Dziecięcy w Ożarowicach. Początkowo współorganiza-
torami inicjatywy byli Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
oraz Urząd Gminy Ożarowice. Od 2018 roku jest to Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Oża-
rowice w Tąpkowicach.

Od 2016 r. swoją działalność rozpoczęła Integracyjna Świetlica Śro-
dowiskowa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Niezapominaj-
ka”. Osoby z niepełnosprawnością wraz z rodzicami mają możliwość 
atrakcyjnego spędzania czasu podczas cotygodniowych zajęć integra-
cyjnych, co pomaga im w nawiązywaniu relacji społecznych, szczegól-
nie w zakresie komunikacji z otoczeniem i współdziałania w grupie.

BiOK organizuje też spotkania autorskie i wykłady dotyczące mu-
zyki, sztuki oraz kultury dla każdej grupy wiekowej. Od 2014 r. gości-
li u nas znani autorzy książek dziecięcych, młodzieżowych i dla doro-
słych, dziennikarze prasowi, telewizyjni i podróżnicy, m.in: Zofia Sta-
necka, Małgorzata Karolina Piekarska, Monika Sawicka-Kacprzak, 
Paweł Beręsewicz, Arkadiusz Niemirski, Marcin Pałasz, Roman Pan-
kiewicz, Oskar Jasiński. W każdym spotkaniu aktywnie uczestniczy-
ła liczna publiczność.

Ciekawą propozycją BiOK są wycieczki turystyczne dla dzieci i do-
rosłych. Uczestnicy zwiedzają Polskę i nie tylko. Od 2014 r. wyjeż-
dżali do Zakopanego, Ustronia Morskiego, Warszawy, Krakowa, 
Rabsztyna, Wisły, Węgierskiej Górki, Gostynia i Kotliny Kłodzkiej. Ce-
lem podróży były też inne kraje i miejsca Europy, np. Litwa, Portuga-
lia, Andaluzja, Berlin, Lwów, Lazurowe Wybrzeże, Budapeszt, Sak-
sonia oraz Praga.



KULTURA

21INFORMATOR

Daty i fakty
Maj 2014 r. – marzec 2016 r. – przebudowa i rozbudowa Biblioteki 

i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.
2015 r. – realizacja projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz 

z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice”. W roz-
budowanym budynku przedszkola znajduje się filia biblioteki gminnej 
wraz z czytelnią internetową na 10 stanowisk i świetlica.

2015 r. – zakup wyposażenia sali widowiskowej i pomieszczenia prze-
znaczonego dla orkiestry dętej.

2016 r. – wykonanie systemu alarmowego w budynku filii bibliotecznej 
i świetlicy w Ożarowicach.

Styczeń 2018 r. – sierpień 2018 r. – przebudowa terenu centrum wsi 
dla potrzeb ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.

Grupy artystyczne działające na terenie gminy to m.in.:
Chóry: „Niezdareczka”, „Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Ożarowice”, mło-

dzieżowy zespół „Bemol”, LZŚ „Ożarowianki”, LZŚ „Pyrzowianki”, LZŚ 
„Zendkowianie”, Zespół Śpiewaczy Weteran.

Zespoły taneczne: Grupa taneczna „Diamenty I”, Grupa taneczna „Dia-
menty II”, Grupa taneczna „TWIST”, Grupa taneczna „MUSIC”.

Orkiestry: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Ożarowice, Or-
kiestra Dęta OSP Tąpkowice.

Jest również kapela ludowa pod nazwą „Sami Swoi” oraz kabaret „Bez 
Chłopa”.

Swoimi występami uświetniają uroczystości gminne, sołeckie, a także 
na bieżąco uczestniczą we wszelkiego rodzaju galach, festiwalach, prze-
glądach czy prezentacjach. 

11 listopada 2015 roku w Ożarowicach podczas obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości został odsłonięty obelisk ku czci po-
ległych i pomordowanych w walce o wolność i niepodległość Ojczy-
zny. Pomysłodawcą i inicjatorem ustawienia obelisku był mieszka-
niec Ożarowic ppłk. w st. spoczynku Józef Przystał, weteran walk 
o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Odsłonięcie obelisku

Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice”
W 2013 roku z inicja-

tywy dyrektora Biblio-
teki i Ośrodka Kultury 
Gminy Ożarowice pani 

Róży Szydło oraz instruktora zespołów śpie-
waczych pana Szymona Piguły zrodził się 
pomysł zaszczepienia kultury ludowej w naj-
młodszych. Tak oto powstał zespół mający 
w prostej linii kontynuować i pielęgnować 
tradycje lokalnego folkloru.

Członkowie zespołu to fantastyczne dzie-
ci w wieku od 5 do 13 lat z pasją i zaanga-
żowaniem pracujące na próbach i biorące 
udział w licznych przeglądach, festiwalach, 
konkursach, a wyrazem uznania dla pracy 
i wysokiego poziomu zespołu było m.in zdo-
bycie I miejsca na XXII Międzynarodowym 

Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁO-
TY KŁOS” Euro-Folklor 2015, który odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowi-
cach, I miejsca na Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej i Przyrodniczej organizowanym przez 
Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożaro-
wice w Tąpkowicach, czy zajęcia I miejsca 
w XXI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznej w Myszkowie.

Wyjątkowym przeżyciem dla naszych 
młodych artystów był udział w koncercie 
w gmachu Sejmu RP 
na otwarciu wystawy 
pt. „Niedokończone 
msze wołyńskie” na 
zaproszenie pani po-
seł Barbary Dziuk.

Z wielką przyjemnością informujemy, że 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Ożarowice” 
otrzymał certyfikat „Marka Lokalna” 2018 
za wysoką jakość, oryginalność, przemyśla-
ny i wyjątkowo ciekawy repertuar, został też 
laureatem konkursu „Pomysł na produkt 
lokalny” w kategorii dziedzictwo kulturo-
we. Konkurs jest organizowany przez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Le-
śna Kraina Górnego Śląska” i Lokalną Gru-
pę Działania „Brynica to nie granica”. 
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Orszak Trzech Króli w Tąpkowicach.

Orszak Trzech Króli w Zendku.

Orszak Trzech Króli w Tąpkowicach.

Pasieka Stanisława Lubasa.

Orszak Trzech Króli w Zendku.

W marcu 2016 roku Koło Pszczelarzy w Nakle Śląskim obchodziło Jubileusz 60-lecia ist-
nienia. W chwili obecnej Koło liczy 103 członków, z których 6 mieszka na terenie gminy Oża-
rowice. Gospodarują oni łącznie 46 ulami. Gmina co roku wspiera Koło finansując zakup le-
karstw dla pszczół oraz środków odkażających niezbędnych do pracy w pasiece. 

Produkowany przez członków Koła „Miód z doliny Brynicy i Małej Panwi” otrzymał cer-
tyfikat „Marka Lokalna” w edycji 2018 w kategorii produkt spożywczy, potwierdzając tym 
samym swoją wysoką jakość.

Święto Trzech Króli w Tąpkowicach i w Zendku
Ulicami Tąpkowic i Zendka przechodziły Orszaki Trzech Króli. 

Barwne korowody przeszły trasę od budynków szkół do kościołów 
parafialnych. W trakcie przemarszu uczestnicy nawiedzili pałac He-
roda, obserwowali walkę „dobra ze złem”, a na koniec uczestniczyli 
we mszach świętych w swoich kościołach.

Certyfikat dla miodu
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Dzięki staraniom rodziców osób z niepełnosprawnością oraz przy-
chylności Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i gminnych 
radnych, od kilku lat na terenie gminy Ożarowice działa „Niezapomi-
najka” Grupa Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. 
Głównym celem powołania grupy było uaktywnienie osób z niepeł-
nosprawnością, ich społeczna integracja oraz generalizowanie na-
bytych podczas edukacji umiejętności. 

Szczęśliwi ci, którzy mają w sercu muzykę i uśmiech na ustach. 
(F. Schubert) 

Stosowane podczas zajęć aktywne słuchanie muzyki według Ba-
tii Strauss pomagało rozwijać muzyczne zainteresowania osób z nie-
pełnosprawnością, budowało wiarę we własne siły. Ponadto umoż-
liwiało inicjowanie działań włączających osoby z niepełnosprawno-
ścią w nurt życia środowiska lokalnego. 

W maju 2017 i 2018 r. grupa zaprosiła na obchody Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną młodzież ze Specjalne-
go Ośrodka Wychowawczego w Gołuchowicach. Natomiast w grud-
niu 2017 r. podczas gminnych uroczystości Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych wystąpiła w muzycznym koncercie zatytu-
łowanym „Przyjaźń sprawia, że życie nas zachwyca…”. 

„Bądźmy razem” — te słowa przyświecały pierwszym obcho-
dom Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w grudniu 
2016 r. w ówczesnym Gimnazjum w Ożarowicach. 

„Niezapominajka”, wraz z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury w Tąp-
kowicach, była współorganizatorem integracyjnego konkursu lite-
racko-plastycznego „Niezapominajka dla ciebie” skierowanego do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zaś konkurs plastyczny „Pokonaj-
my bariery”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy zorganizowała we współpracy ze szkołą podstawową w Oża-
rowicach.  

„Niezapominajka” oferuje również atrakcyjne wycieczki rekreacyj-
no-turystyczne (góra Żar, Ojców), wyjazdy do teatru (Teatr Rozrywki 
w Chorzowie), do kina, umożliwia też ciekawe spędzenie wolnego 
czasu podczas gry w kręgle. 

„Niezapominajka” finansowana jest przez OPS w Ożarowicach. 
Trzygodzinne zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki, przy ul. 
Sportowej 1 w Ożarowicach. 

Grupa wsparcia „Niezapominajka”

Spotkanie „Niezapominajki”. „Niezapominajka” na wycieczce. 

Plebiscyt „Sołtys Roku i Sołectwo Roku 2017”
W sierpniu 2017 roku Dziennik Zachodni zor-

ganizował plebiscyt "Sołtys Roku i Sołectwo Roku 
2017 w województwie śląskim". W tej wielkiej akcji 
pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka wo-
jewództwa śląskiego, mieszkańcy wybrali najpo-
pularniejszego sołtysa i sołectwo w naszym regio-
nie. Plebiscyt przebiegał w dwóch etapach. Pierw-
szy, powiatowy etap głosowania, trwał do 8 wrze-
śnia. Trzech kandydatów i trzy sołectwa z każde-
go powiatu awansowali do wojewódzkiego finału, 

który zakończył się 22 września. Głosowanie od-
bywało się poprzez wysyłanie SMSów. Sołtys Py-
rzowic Tadeusz Czapla awansował do wojewódz-
kiego etapu konkursu zajmując I miejsce w po-
wiecie tarnogórskim. Sołectwa Zendek i Niezda-
ra również awansowały do etapu wojewódzkiego 
zajmując kolejno II i III miejsce w powiecie tarno-
górskim. Podczas gali podsumowującej plebiscyt 
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zostali 
oni uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Orkiestra Dęta 
OSP Tąpkowice w Płocku
W dniach 5 i 6 czerwca 2015 roku odbył się w Płoc-

ku XXIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych OSP. 
Uczestniczyło w nim 19 najlepszych orkiestr z całej Pol-
ski wyłonionych spośród 800 zespołów działających 
w strukturach OSP. Naszą gminę reprezentowała Orkie-
stra Dęta OSP Tąpkowice. Orkiestry w teatrze płockim 
zaprezentowały program koncertowy, a następnie prze-
szły ulicami Płocka na stadion miejski, gdzie odbyły się 
musztry paradne orkiestr.
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W budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 
całej gminy swoją siedzibę ma ponad 30 organizacji i stowarzyszeń. 
Naszą gminę na tle innych wyróżnia przede wszystkim fakt pręż-
nego działania w każdym z siedmiu sołectw jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Możemy też poszczy-
cić się wielkim zaangażowaniem w życie kulturalne gminy chórów, 
zespołów śpiewaczych, czy orkiestr dętych. W latach 2015–2018 
niektóre z organizacji i stowarzyszeń obchodziły swoje jubileusze. 

90-lecie OSP Ossy, 1.08.2015 r.

65-lecie Koła Gospodyń Wiejskich Celiny, 7.11.2015 r.

10-lecie Koła GZWiRWP w Ożarowicach, 7.10.2017 r

10-lecie PZERiI, 29.04.2017 r.

25-lecie Sztandaru Górniczego w Tąpkowicach, 1.12.2015 r.

60-lecie OSP Celiny, 27.06.2015 r.

• 60-lecie OSP Celiny, 27.06.2015 r.
• 90-lecie OSP Ossy, 1.08.2015 r.
• 80-lecie KGW Pyrzowice, 12.09.2015 r.
• 65-lecie KGW Celiny, 07.11.2015 r.
• 25-lecie Sztandaru Górniczego w Tąpkowicach, 1.12.2015 r.
• 105-lecie OSP Tąpkowice, 7.05.2016 r.
• 80-lecie KGW Niezdara, 17.09.2016 r.
• 85-lecie KGW Ożarowice, 24.09.2016 r.
• 10-lecie PZERiI Koła nr 10 w Ożarowicach, 29.04.2017 r.
• 20-lecie Wspólnot Gruntowych w Zendku, 19.08.2017 r.
• 10-lecie Koła GZWiRWP w Ożarowicach, 7.10.2017 r.
• 20-lecie chóru „Niezdareczka”, 14.10.2017 r.
• 5-lecie Braci Górniczej w Pyrzowicach, 2.12.2017 r.
• 30-lecie Braci Górniczej w Zendku, 3.12.2017 r.
• 40-lecie Orkiestry Dętej OSP w Tąpkowicach, 26.08.2018 r. 

Jubileusze
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NIEZDARA
Przewodnicząca KGW: Wanda Jędralczyk
Prezes OSP: Janusz Puza
Naczelnik OSP: Łukasz Kocyga

OSSY
Przewodnicząca KGW: Halina Kotuła
Prezes OSP: Grzegorz Kańtoch
Naczelnik OSP: Krzysztof Kotuła

OŻAROWICE
Przewodnicząca KGW: Mirosława Trefon
Prezes OSP: Zbigniew Kozieł
Naczelnik OSP: Grzegorz Duda

Koło Gospodyń Wiejskich Zendek.

Koło Gospodyń Wiejskich Tąpkowice.

Koło Gospodyń Wiejskich Pyrzowice.

Koło Gospodyń Wiejskich Ossy.

Koło Gospodyń Wiejskich Niezdara.

Koło Gospodyń Wiejskich Celiny.

CELINY
Przewodnicząca KGW: Irena Skutela
Prezes OSP: Andrzej Pawełczyk
Naczelnik OSP: Krzysztof Przybyłek

PYRZOWICE
Przewodnicząca KGW: Krystyna Wojdas
Prezes OSP: Łukasz Hatlapa
Naczelnik OSP: Michał Cuber

TĄPKOWICE
Przewodnicząca KGW: Halina Zgajewska
Prezes OSP: Zdzisław Hetmańczyk
Naczelnik OSP: Jerzy Zgajewski

ZENDEK
Przewodnicząca KGW: Grażyna Soboń
Prezes OSP: Janusz Patyk
Naczelnik OSP: Krzysztof Petryka

Dwa stowarzyszenia działające na tere-
nie gminy mają szczególne znaczenie 
i znaczny wkład w lokalne inicjatywy. To 
cieszące się dużą popularnością Koła 
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Stra-
że Pożarne. 

20-lecie chóru „Niezdareczka”, 14.10.2017 r. 40-lecie Orkiestry Dętej w Tąpkowicach, 26.08.2018 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich Ożarowice. Ochotnicza Straż Pożarna Ossy.

Ochotnicza Straż Pożarna Pyrzowice.

Ochotnicza Straż Pożarna Zendek podczas zawodów.

Poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń.

Ochotnicza Straż Pożarna Tąpkowice.

Zawody sportowo-pożarnicze 2016 .

Zawody sportowo-pożarnicze 2017 .
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Sport w gminie
Od roku 2014 gmina Ożarowice bierze udział w Europejskim Ty-

godniu Sportu dla Wszystkich – sportowym turnieju Miast i Gmin 
organizowanym co roku na przełomie maja i czerwca w okresie od 
Dnia Matki do Dnia Dziecka. Gminy i miasta biorące udział w wyda-
rzeniu sporządzają sprawozdanie z przebiegu ETSdW. Na jego pod-
stawie sporządzana jest klasyfikacja generalna turnieju oraz klasy-
fikacja wojewódzka z podziałem gmin i miast w zależności od licz-
by mieszkańców. Ożarowice w klasyfikacji ogólnopolskiej dla grupy 
II od 5–7,5 tys. mieszkańców uplasowały się kolejno na 17, 12, 6, 
16 i 13 pozycji, natomiast w województwie śląskim zajęły kolejno 3, 
3, 1, 2 i 3 miejsce. W ramach ETSdW odbyły się między innymi bieg 
uliczny i nordic walking, turniej szachowy oraz MiniEuro i MiniEuro 
U21 – te imprezy nawiązywały do międzynarodowych turniejów pił-
karskich, a drużyny biorące udział w tych rozgrywkach reprezento-
wały poszczególne kraje. 

W 2017 roku, w hali sportowej ówczesnego gimnazjum w Ożaro-
wicach, przez trzy dni odbywały się rozgrywki 167 zawodników z Pol-
ski i Europy w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Weteranów 
w tenisie stołowym. Głównymi organizatorami tego wydarzenia była 
gmina Ożarowice, gmina Świerklaniec oraz Akademia Tenisa Sto-
łowego „Halex” w Świerklańcu z panem Adamem Hnydą na czele. 

W sierpniu 2015 roku przez Gminę Ożarowice przejechał kolarski 
peleton 72. Tour de Polonge. Etap 3 trasy Zawiercie–Katowice pro-
wadził m.in. przez Celiny, Tąpkowice i Niezdarę. Mieszkańcy kibico-
wali na trasie, a strażacy ochotnicy dbali o bezpieczeństwo. 

W marcu 2018 roku po raz drugi w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Ożarowicach odbyła się I runda Śląskiej Ligi Judo. Impreza 
przyciągnęła każdorazowo ponad 450 uczestników – małych judo-
ków, rodziców, sympatyków i kibiców. W czerwcu 2017 i 2018 roku 
Śląskie Centrum Karate Tsunami zorganizowało w Szkole Podsta-
wowej w Zendku zawody rangi ogólnopolskiej – II i III Puchar Polski 
Karate Tsunami.

W latach 2014–2018 dzięki zaangażowaniu organizatorów i wo-
lontariuszy zorganizowano łącznie 301 imprez o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym, mających na celu przede wszystkim aktywizację 
ruchową jak największej liczby uczestników, w których wzięło udział 
ponad 12 800 osób. Imprezy odbywały się na terenie całej gminy.

Zwycięzcy MiniEuro U21, 2017 r.

Bieg uliczny i nordic walking.

Zwycięzcy MiniEuro, 2016 r.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym, 2017 r.

XIV integracyjny turniej szachowy 2016 r.
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Sekcja Niezdara Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych została założona w roku 1994. Zrzesza sympatyków 
gołębi z okolicznych miejscowości.

Początkowo wchodziła w skład Oddziału PZHGP Radzion-
ków, a od 1999 roku należy do Oddziału Miasteczko Śląskie.

Realizując swoją pasję, nasi hodowcy lotowali swoimi pupi-
lami z tak odległych miejsc jak Watykan, Bruksela, Sulingen, 
Haga i wielu innych, zdobywając czołowe miejsca na szczeblu 
oddziału, okręgu i ogólnopolskim.

W 2019 roku Sekcja PZHGP Niezdara obchodzić będzie ju-
bileusz 25-lecia działalności.

Przez kilkanaście ostatnich lat miała ogromne wsparcie we 
władzach samorządowych, które chętnie wspomagają spo-
łeczne inicjatywy na terenie gminy. 

Wystawa gołębi pocztowych.

II Puchar Polski Kata i Tameshiwari Karate Tsunami, 2017 r.

Sekcja judo, Ożarowice.

Kilka z dyplomów przyznanych gminie Ożarowice.

Sekcja Niezdara PZHGP

Klub „Lob” Ożarowice rozpoczął swoją działal-
ność w maju 2016 r. dzięki zaangażowaniu kilku-
nastu osób pasjonujących się tenisem. Począt-
kowo zawodnikami opiekował się jeden trener, 
a w zasadzie trenerka, która zainteresowała grą 
niewielką grupkę dzieci. Z czasem chętnych za-

częło przybywać i obecnie dwa razy w tygodniu na zajęcia uczęsz-
cza prawie czterdzieścioro dzieci, które pod okiem dwóch licencjo-
nowanych trenerów z treningu na trening czynią wyraźne postępy. 

Klub co roku organizuje dwa turnieje – jeden zimowy, w sali gim-
nastycznej w szkole podstawowej w Ożarowicach, a drugi letni, na 
kortach. W pierwszych turniejach brały udział jedynie dzieci z klubu 
„Lob”, później natomiast również zawodnicy z Piekar Śląskich i Mia-
steczka Śląskiego. 

Nie bez znaczenia w działalności klubu jest pomoc i zaangażowa-
nie wszystkich rodziców, bez ich pomocy codzienne funkcjonowa-
nie klubu, czy sprawna organizacja zawodów byłyby bardzo trudne. 

Zapraszamy wszystkie dzieci. Gwarantujemy świetną zabawę. 

Klub tenisowy „Lob”
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Obchody jubileuszu 45-lecia LKS Tęcza Zendek.

Ludowy Klub Sportowy Tęcza Zendek powstał 25 kwietnia 1973 r. 
Jego założycielami byli Damian Janas, Jan Merta, Kazimierz Czapla, 
Narcyz Szydło i Antoni Czernikarz.

Do tej pory prezesami klubu byli kolejno: Damian Janas, Kazi-
mierz Głogowski, Zdzisław Szydło, Zenon Skibiński i Tomasz Wy-
szyński.

Przez wszystkie te lata klub miał okresy lepsze i gorsze, zazwy-
czaj drużyna oscylowała między klasą A i C. Największymi sukcesa-
mi w historii klubu był udział drużyny w rozgrywkach klasy A w se-
zonach: 1995/96–1997/98, 2001/02, 2005/06–2006/07 oraz 
2013/14.

W sezonie 2018/19 drużyna piłki nożnej gra w klasie B seniorów 
i klasie orlików Podokręgu Bytom, działa też grupa oldbojów oraz 
grupa naborowa maluchów.

LKS „Tęcza” Zendek

Pierwszy Zarząd LKS „Tęcza” Zendek
 Prezes  Damian Janas
 Zastępca Prezesa Narcyz Szydło
 Sekretarz Kazimierz Czapla
 Skarbnik  Antoni Czernikarz
 Trener Jan Merta
 Gospodarz Mieczysław Kubik
 Członkowie: Henryk Kubik
  Zbigniew Małota

Skład obecnego zarządu klubu:
Tomasz Wyszyński, Jacek Matyja, 
Bogusław Molek, Mateusz Kaim, 

Mateusz Janas, Michał Fałek

Poza sekcją piłkarską w klubie istnieje także sekcja tenisa sto-
łowego, której zawodnicy startują w III lidze kobiet, dwóch klasach 
okręgowych mężczyzn oraz lidze juniorów i juniorek. Zawodnicy 
uczestniczą również w rozgrywkach indywidualnych, np. wojewódz-
kich turniejach kwalifikacyjnych.

29 września 2018 r. odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 
45-lecia LKS Tęcza Zendek pod patronatem wójta gminy Ożarowice 
pana Grzegorza Czapli.

W ramach tej imprezy odbyły się m.in.: turniej oldbojów, pokaz 
szkolenia psa służbowego Straży Granicznej, miasteczko piłkarskie, 
dmuchańce i występ Grzegorza Stasiaka.

25 października 2017 w sali kolumno-
wej Urzędu Marszałkowskiego uhonorowa-
no 12 laureatów konkursu „Wiejski obiekt 
sportowy zawsze wzorowy”. Wyróżnione klu-
by dbałość o własne obiekty sportowe opie-
rają na społecznej pracy swoich członków. 
Pamiątkowe puchary ufundowane przez ho-
norowego patrona konkursu Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego Wojciecha Saługę oraz 
sprzęt sportowy, przekazany między innymi 
przez Śląski Związek Piłki Nożnej, otrzymali 
przedstawiciele Ludowego Klubu Sportowe-
go „Piast” Ożarowice. Konkurs miał na celu 
ocenę stanu technicznego infrastruktury 
sportowej w środowisku wiejskim. Miał on 
charakter pilotażowy, a jego organizatorem 
było Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe. 

„Wiejski obiekt 
sportowy zawsze 

wzorowy”
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W bieżącym roku upłynęło 45 lat od po-
wstania gminy Tąpkowice z siedzibą w Oża-
rowicach. Gmina powstała 1 stycznia 1973 r. 
w wyniku reformy administracyjnej. Nazwa 
ta obowiązywała do 31 grudnia 1996 r. Po-
czątkowo gminę tworzyły dwie byłe groma-
dy: Ożarowice  i Tąpkowice. Do Ożarowic na-
leżały wsie: Ożarowice, Pyrzowice i Zendek, 
a do Tąpkowic wsie: Tąpkowice, Niezdara 
i Ossy. Trochę później dołączyła wieś Celiny. 
Z dniem 1 stycznia 1997 r. w miejsce gminy 
Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach pojawi-
ła się gmina Ożarowice. Pierwszym Naczel-
nikiem Gminy Tąpkowice z siedzibą w Oża-
rowicach został Stanisław Kubica i pełnił 
ten urząd do 5 stycznia 1978 r. Później do 

18 czerwca 1990 r. funkcję tę pełnił Alfred 
Dzierzbiński. 

8 marca 1990 r. weszła w życie nowa 
ustawa o samorządzie gminnym. Przepro-
wadzono pierwsze wybory do rad gminnych.

Kadra urzędu gminy to wykwalifikowa-
ni, doświadczeni i kompetentni pracownicy, 
dzięki którym gmina odnosi liczne sukcesy 
i wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich. 
Na 24 zatrudnionych 17 posiada wykształ-
cenie wyższe. Pracownicy, oprócz realizacji 
zadań własnych, zleconych i powierzonych, 
obciążeni są dodatkowo opracowywaniem 
odpowiedzi na wnioski z zakresu informacji 
publicznej, których ilość w ostatnich latach 
drastycznie wzrosła. 

Wójtowie gminy Ożarowice 
(do 1997 r. gminy Tąpkowice z  siedzibą 

w Ożarowicach)

Wybierani przez Radę Gminy:

Stanisław Kwiatosz 
18.06.1990–14.08.1992

Stanisław Blachel 
14.10.1992–05.11.1998

Grzegorz Czapla 
05.11.1998–2002

Wybierani w wyborach bezpośrednich:

Grzegorz Czapla 2002–2006
Grzegorz Czapla 2006–2010
Grzegorz Czapla 2010–2014
Grzegorz Czapla 2014–2018

Ilość pism, które wpłynęły do urzędu gminy w porównaniu do ilości wniosków z zakresu informacji publicznej.
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Alfabetyczny wykaz pracowników Urzędu Gminy Ożarowice w latach 1998–2018 ze wskazaniem okresu pracy w urzędzie, 
zgodnym ze stanem na dzień 31 grudnia, a w 2018 na dzień 30 września.

W ostatnich kilku latach ilość zatrudnionych nieznacznie wzrosła, ze względu na nowe zadania nałożone na gminę.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach powstał w 2004 r. 
Prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Ożarowice, Świerklańca (Bizja, Bo-
browniki) oraz Sączowa (ul. Siewierska).

Zakład prowadzi także działalność w zakresie:
• unieszkodliwiania odpadów,
• budowy lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz 

obiektów pomocniczych sieci lokalnej,
• zarządzania biurowcem MŚP w Pyrzowicach – wynajem po-

mieszczeń w biurowcu,
• prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych. 
Zakład od 2004 r. zarządza mieniem Gminy Ożarowice, w tym 78 

km sieci wodociągowej i 30 km przyłączy wodociągowych domowych 
oraz 4,9 km sieci kanalizacyjnej  zlokalizowanej na terenie byłej jed-
nostki wojskowej w Pyrzowicach. W ciągu 14 lat istnienia ZGK na-
stąpiło zwiększenie długości sieci wodociągowych do 93 km. Zakład 
obsługuje 1979 odbiorców. Po skanalizowaniu terenu gminy Oża-
rowice zakład administruje obecnie siecią kanalizacyjną o długo-
ści 82,451 km wraz z 32 lokalnymi podziemnymi przepompownia-
mi ścieków. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1091 nieru-
chomości, natomiast 176 posesji, mających techniczne możliwości, 
nie przyłączyło się do sieci. Przyrost długości sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych był związany m.in. z inwestycjami, prowadzonymi 
na terenie gminy przez Urząd Gminy Ożarowice oraz ZGK w Ożarowi-

Zakład Gospodarki Komunalnej
cach. Inwestycje prowadzone przez Zakład w latach 2014–2018 fi-
nansowane były z funduszy unijnych, dotacji z budżetu Gminy Ożaro-
wice oraz ze środków własnych zakładu. W ramach zrealizowanych 
zadań wybudowano łącznie 8 km sieci wodociągowych i 5,6 km sie-
ci kanalizacyjnych. Ponadto wyremontowano 1,7 km sieci wodocią-
gowych, na których występowały liczne awarie.

Dla sprawnego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Ożarowice w latach przyszłych niezbędna jest realiza-
cja przedsięwzięć zawartych w „Wieloletnim planie rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018–
2024” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ożarowice 

W latach 2018–2024 planowane jest  między innymi wykonanie 
następujących inwestycji oraz remontów

1. Budowa sieci wodociągowych: 
• Zendek: ul. Jodłowa, Spacerowa, Jaworowa – 370 mb
• Ossy, ul. Wiśniowa - 160 mb
• Pyrzowice: ul. Kaczyńców, Piłsudskiego, Transportowa – 600 mb
• Celiny: ul. Kamienna i Szmaragdowa – 290 mb
• Niezdara: ul. Boczna od Źródlanej – 180 mb
• Tąpkowice, ul. Kopernika – 572 mb
• Ożarowice: ul. Dworcowa i Zielona – 269 mb
2. Wymiana sieci wodociągowej:
• Niezdara: ul. Krzyżowa, Dolna – 1304 mb 
• Ożarowice: ul. Tarnogórska, Stawowa, Wojska Polskiego, Szkol-

na, Kościuszki, Waryńskiego – 4558 mb
3. Remont istniejącej infrastruktury: 
• Wymiana hydrantów na obszarze gminy – 120 szt.
• Wymiana wodomierzy – 1108 szt.
• Wymiana zasuw – 50 szt.
W ramach działalności zakładu w latach 2014–2018 wymienio-

no 1784 wodomierzy, głównie do budynków, usunięto 88 awarii sie-
ci wodociągowej i 112 awarii przyłączy wodociągowych. Odnotowa-
no 624 interwencje związane z zaburzeniami pracy przepompowni 
i sieci kanalizacyjnej. W tym okresie przyłączono do sieci wodocią-
gowej 92 nieruchomości, a 99 domowych przyłączy wodociągowych 
zostało przez Zakład wyremontowanych. W związku z ochroną prze-
ciwpożarową wymieniono też 41 hydrantów.

Na terenie gminy Ożarowice obecnie obowiązują taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach na lata 2018–2021. Wzrost cen 1 m3 wody 
i ścieków związany był między innymi z potrzebami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Po-
niższa tabela przedstawia porównanie cen wody i ścieków obowiązujących w gminie Ożarowice i w gminach ościennych na rok 
2018/2019.
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AZBEST I ŚMIECI

Azbest

Śmieci

Od 2017 roku można ubiegać się o dofi-
nansowanie zadania polegającego na usu-
waniu azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych na tere-
nie gminy Ożarowice. Warunkiem ubiegania 
się o to dofinansowanie jest złożenie w Urzę-
dzie Gminy stosownego wniosku.

Szczegółowy regulamin określa zasady 
dofinansowania tego zadania i dotyczy nie-
ruchomości położonych na terenie gminy 
Ożarowice należących do osób fizycznych 
oraz obiektów stanowiących własność Gmi-
ny Ożarowice lub przez nią administrowa-
nych.

Dofinansowanie polega na ponoszeniu 
przez Gminę Ożarowice całości kosztów 
związanych z usuwaniem azbestu lub wy-
robów zawierających azbest z pokryć da-
chowych i elewacji obiektów budowlanych 
oraz zgromadzonych na działkach grunto-

wych z terenu gminy Ożarowice i obejmuje 
demontaż elementów zawierających azbest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy-
gotowanie ich do transportu oraz transport 
na składowisko odpadów niebezpiecznych 
z uwzględnieniem przepisów o transporcie 
odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie realizowane jest ze środ-
ków własnych gminy.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów 
związanych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych lub elewacji.

W roku 2017 zdemontowano i zutyli-
zowano 26,98 ton wyrobów zawierają-
cych azbest – gmina wydała na ten cel 
29 318,11 zł.

Do sierpnia 2018 roku zdemontowano 
i zutylizowano 38,59 ton takich wyrobów, 
a przewidywana kwota do wydatkowania 
to ok. 45 000,00 zł.

Odpady odbiera firma Remondis Sp. z o.o. Tarnowskie Góry. 
Zbiórka odbywa się wg ustalonych harmonogramów, osobno odpa-
dy niesegregowane, osobno segregowane (worki). Ponadto na tere-
nie gminy ustawione są pojemniki typu „iglo” do selektywnej zbiór-
ki odpadów. Co roku organizowana jest też akcja zbierania odpa-
dów wielkogabarytowych. Do 2016 roku w poszczególnych miejsco-

wościach ustawiane były kontenery, do których mieszkańcy mogli 
wrzucać odpady wielkogabarytowe. Niestety, do kontenerów trafiały 
odpady należące nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale także 
gmin, a nawet miast ościennych, oraz odpady niebezpieczne. Dla-
tego od 2017 roku akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych od-
bywa się na zasadzie tzw. wystawek. Odbierane są odpady zgroma-
dzone przed posesjami. Ponadto w miejscowości Pyrzowice zlokali-
zowany jest PSZOK prowadzony przez ZKG w Ożarowiach.

Ponieważ nie wszyscy właściciele nieruchomości regulują należ-
ności wynikające ze złożonych deklaracji, dlatego porównując kwo-
ty dochodów i wydatków w poszczególnych latach otrzymamy ujem-
ny wynik. W związku z tym gmina nie posiada środków finansowych, 
które mogłaby przeznaczyć np. na dodatkową zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, czy likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy (w kg)

Obecne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 
i gminach sąsiednich:
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KANALIZACJA • AUTOSTRADA • GRUNTY

Na przełomie roku 2014–2015 zakończo-
no prace związane z realizacją projektu klu-
czowego pn. „Infrastruktura okołolotnisko-
wa Międzynarodowego Portu Lotniczego Ka-
towice w Pyrzowicach – gospodarka wod-
no-ściekowa” w formule zaprojektuj i wy-
buduj, w ramach którego realizowano mię-
dzy innymi zadanie pn. „Budowa kanalizacji 
wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowi-
ce”. W czasie realizacji zadania wybudowa-
no we wszystkich siedmiu sołectwach gminy 
Ożarowice w sumie 44 518,79 m kanalizacji 
grawitacyjnej, 20 258,18 m sieci kanalizacji 
ciśnieniowej oraz 7 244,34 m przyłączy do 
granicy posesji, pozwalających na przyłącze-
nie poszczególnych gospodarstw domowych 
do systemu kanalizacyjnego. Łącznie wyko-
nano 1 267 sztuk takich podejść. Powsta-
ło również 31 lokalnych, podziemnych prze-
pompowni ścieków, umożliwiających prze-
tłoczenie grawitacyjne spływających ścieków 
z najniżej położonych obszarów do miejsc 
położonych wyżej, skąd możliwy jest ich dal-
szy spływ w kierunku oczyszczalni. 4 marca 
2015 roku zakończono roboty przy budowie 
kanalizacji w gminie Ożarowice. 

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

Grunty 
Gminy Ożarowice 

Budowa autostrady

Projekt kluczowy obejmował także zada-
nie pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej 
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożaro-
wice”. Zakończenie budowy i otrzymanie po-
zwolenia na użytkowanie nastąpiło w grud-
niu 2014 roku. Oczyszczalnia przyjmuje ście-
ki z gminy Ożarowice, Mierzęcice oraz sołec-
twa Brynica (gmina Miasteczko Śląskie). In-
westycje współfinansowane były z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013, a ich łączny 
koszt wyniósł ponad 67 mln zł.

W latach 2015–
2017 właściciele nie-
ruchomości zlokalizo-
wanych na terenie na-
szej gminy mogli ubie-
gać się o dotację, sta-
nowiącą refundację 
poniesionych kosztów 
na wykonanie przyłą-
czy kanalizacyjnych 
w wysokości maksy-
malnie 500 zł. Gmina 
wydatkowała na ten 
cel ponad 301 000 zł. 

Środki pozwoliły na częściową refundację 
kosztów budowy 631 przyłączy.

W październiku 2015 roku wybudowa-
ną sieć kanalizacyjną wraz z przepompow-
niami przekazano do eksploatacji Zakłado-
wi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

W lutym 2016 roku utworzono Samorzą-
dowy Zakład Budżetowy pn. „Oczyszczalnia 
Ścieków Ożarowice”. Zakład jest jednostką 
organizacyjną Związku Komunalnego Gmin 
– Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice. Kierow-
nikiem zakładu jest Mariusz Błaszczuk.

Właścicielem gruntów położonych na terenie gmi-
ny oraz na terenie gmin sąsiednich, o łącznej po-
wierzchni 215,7739 ha wg stanu na dzień 31 grud-
nia 2017 roku, jest Gmina Ożarowice. Nie są to tylko 
grunty inwestycyjne, ale w dużej mierze zajęte pod 
drogi i budynki, a także łąki, pola i lasy. W ostatnich 
latach powierzchnia tych gruntów systematycznie 
wzrasta, a podział na poszczególne miejscowości 
i obraz z poprzednich lat przedstawia tabelka. W la-
tach 2002–2018 gmina zakupiła grunty stanowią-
ce mienie komunalne o wartości 9 408 711,90 zł.

Ponad 6 lat temu zakończyła się budowa pierwszego odcinka au-
tostrady A1 przebiegającego przez gminę Ożarowice. Roboty były 
wykonane w ramach zadania „Budowa autostrady A1 Pyrzowice 
(z węzłem) – Piekary Śląskie (z węzłem)” . 

W sierpniu 2015 roku GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą, któ-
rym jest konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 
i Strabag Sp. z o.o. na budowę odcinka I „Węzeł Woźniki (bez wę-
zła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)” realizowanego w ramach inwesty-
cji pn. „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Często-
chowy”. Trwają roboty budowlane, a ponieważ jest to przedsięwzię-
cie wieloletnie, mieszkańcy gminy i użytkownicy dróg borykają się od 
dłuższego już czasu z utrudnieniami związanymi ze zmianą organi-
zacji ruchu. Trasa ma być przejezdna w drugiej połowie 2019 roku.
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Największym przedsiębior-
stwem w gminie jest Górno-
śląskie Towarzystwo Lotnicze 
S.A., zarządzające Międzynaro-
dowym Portem Lotniczym Kato-
wice w Pyrzowicach, a także po-
wiązane z nim spółki oraz firmy 
współpracujące z GTL S.A., zaj-
mujące się obsługą ruchu lotni-
czego. Dynamika rozwoju MPL 
Katowice w Pyrzowicach sprzyja 
powstawaniu nowych firm, zlo-
kalizowanych głównie w bezpo-
średnim sąsiedztwie portu lotni-
czego (parkingi, hotele, restau-
racje), związanych z systema-
tycznym zwiększaniem przepu-
stowości lotniska. Mieszkańcy 
gminy zyskali tym samym nowe 
miejsca pracy – rozpoczynając 
własną działalność lub zatrud-
niając się w nowych firmach. 

28 maja 2015 roku została oddana do użytku nowa droga startowa, mierzy ona 3 200 m długości.

W tym roku oddano do użytku liczącą 46 m wysokości wieżę kontroli lotów.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
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W czerwcu 2015 roku w Pyrzowicach uruchomiono trzeci terminal pasażerski. W obiekcie obsługiwany jest ruch przylotowy.

W maju 2016 roku na lotnisku zaczął funkcjonować nowy terminal towarowy o powierzchni 12 tys. m kw., dzięki któremu port lotniczy Katowice jest największym 
regionalnym polskim portem lotniczym cargo.
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Targowisko 
w Tąpkowicach

Z początkiem 2017 roku swoją siedzibę do Tąpkowic przenio-
sła firma Office Support, którą w 2009 roku założył tarnogórzanin 
Krzysztof Wyląg. Firma sprzedaje hurtowo i detalicznie zamienniki 
markowych tuszów i tonerów, które można nabyć pod marką My Of-
fice. Swoje produkty eksportuje do 19 krajów w Europie, m.in. do 
Czech, Węgier czy Rumunii. Zatrudnia prawie 30 pracowników.

Targowisko w Tąpkowicach powstało z inicjatywy handlowców. 
W maju 2014 roku Rada Gminy Ożarowice podjęła stosowne uchwa-
ły i 9 czerwca tegoż roku plac targowy przy ul. Zwycięstwa, obok bu-
dynku Biblioteki i Ośrodka Kultury, został otwarty. W każdy ponie-
działek znajdziemy tam stoiska z artykułami chemicznymi, odzieżą, 
warzywami, czy meblami. Tym samym oferta handlowa dla miesz-
kańców gminy znacznie się powiększyła.

W Tąpkowicach natomiast, przy DK 78, powstaje Stacja Kontro-
li Pojazdów, której właścicielem jest firma Bomar Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Tarnowskich Górach.

Restauracja „Atmosfera” powstała w 2012 r.
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Szkoła Podstawowa w Ożarowicach. ZGK w Ożarowicach. Urząd Gminy w Ożarowicach.

Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach. Szkoła Podstawowa w Zendku. Przedszkole i biblioteka w Ożarowicach. 

BiOK Gminy Ożarowice w Tąpkowicach. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach. Biurowiec MŚP w Pyrzowicach.

Instalacje fotowoltaiczne
W 2018 roku zrealizowano zadanie pn. 

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na bu-
dynkach użyteczności publicznej w Gminie 
Ożarowice”, w ramach którego zamontowa-
no instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 
319,54 kWp na następujących obiektach: 
• Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy 
 Ożarowice w Tąpkowicach 
• Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach
• Biurowiec MŚP w Pyrzowicach 
• Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
• Szkoła Podstawowa w Zendku 
• Przedszkole i Biblioteka w Ożarowicach 
• Szkoła Podstawowa w Ożarowicach 
• Zakład Gospodarki Komunalnej 
 w Ożarowicach 
• Urząd Gminy w Ożarowicach.

Wykonano także instalacje pomp ciepła 
o łącznej mocy 48,42 kW w budynku szko-
ły podstawowej w Pyrzowicach i Zendku oraz 
przebudowano instalację wentylacji i klima-
tyzacji w budynku Biblioteki i Ośrodka Kul-
tury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach. Umo-
wa z wykonawcą na realizację przedmiotowe-
go zadania, firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, 
opiewała na kwotę 1 588 800 zł. Gmina na 
realizację projektu pozyskała dofinansowanie 
z RPO WSL 2014–2020 w ramach Poddziała-
nia 4.1.1 „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

W maju br. gmina Ożarowice złożyła wnio-
sek o dofinasowanie w ramach RPO WSL na 
lata 2014–2020 – Poddziałanie 4.1.1 Odna-
wialne źródła energii – konkurs – dla zadania 
„Odnawialne źródła energii szansą na popra-

wę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. 
Zadanie przewiduje udzielenie grantów na 
dostawę i montaż 1096 szt. instalacji OZE, 
w tym 673 szt. instalacji fotowoltaicznych, 
137 instalacji kolektorów słonecznych, 207 
szt. powietrznych pomp ciepła, 79 szt. kotłów 
na biomasę. Trwa ocena formalna wniosku.

Jeszcze w tym roku gmina planuje złożyć 
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 
WSL na lata 2014–2020 dla Poddziałania 
4.1.1 „Odnawialne źródła energii – ZIT”, któ-
ry obejmie montaż instalacji fotowoltaicz-
nych na budynkach Ochotniczych Straży Po-
żarnych i świetlicy wiejskiej w Celinach oraz 
budynku LKS „Tęcza” Zendek. Na ten cel 
gmina ma zagwarantowane środki w wyso-
kości ok. 1,6 mln zł.
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Rewitalizacje w gminie

Parking przy biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Budynek przedszkola, biblioteki, czytelni i kawiarenki internetowej.

Skatepark w Ożarowicach.

Budynek zaplecza sportowego przy boisku z bieżnią w Ożarowicach.

Siłownia plenerowa w Ożarowicach.

Boisko wielofunkcyjne – kompleks sportowy w Ożarowicach.

Ulica Centralna w Pyrzowicach.

Pierwsze dwie rewitalizacje na terenie 
gminy przeprowadzono w latach 2004–
2007 i dotyczyły one terenów po byłej jed-
nostce wojskowej zlokalizowanych w Pyrzo-
wicach.

W ramach dwóch zadań wybudowano ul. 
Transportową, Równoległą, część ul. Cen-
tralnej oraz zaadoptowano budynek koszar 
na biurowiec małych i średnich przedsię-
biorstw, dzięki dofinansowaniu ze środków 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W 2015 roku zakończono dwie kolejne rewitalizacje:
1. W Pyrzowicach wybudowano dwie drogi wewnętrzne, oświetle-

nie uliczne, parkingi, sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie te-
renów inwestycyjnych w gminie Ożarowice” współfinansowane-
go ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego 2007–2013, którego wartość całkowita wyniosła 
4 394 950,35 zł.

2. W Ożarowicach w ramach zadania pn. „Rewitalizacja przestrze-
ni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejsco-

wości Ożarowice” rozbudowano przedszkole o dodatkowe piętro 
przeznaczone na bibliotekę, czytelnię internetową oraz świetlicę. 
Powstało boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę ręcz-
ną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego, zaplecze spor-
towe, skatepark, siłownia plenerowa (24 urządzenia), plac zabaw 
(16 urządzeń) oraz wieża widokowa. Zadanie o wartości całkowi-
tej 7 266 154,08 zł współfinansowane było ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007–
2013. Beneficjentem środków była Biblioteka i Ośrodek Kultury 
Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z realiza-
cją kolejnej rewitalizacji pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicz-
nej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowi-
cach”. Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąp-
kowicach, Róża Szydło, podpisała umowę o dofinansowanie projek-
tu ze środków RPO WSL 2014–2020 o wartości ponad 6 mln zł. Za-
danie, w ramach którego powstanie m.in. boisko  o nawierzchni ze 
sztucznej trawy oraz o nawierzchni trawiastej, budynek administra-
cyjno–socjalny wraz ze sceną plenerową oraz trybuna widowiskowa, 
realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt będzie 
ogrodzony i oświetlony, a przestrzeń wokół niego zagospodarowana.
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W lipcu br. gmina Ożarowice podpisała umowę dotyczącą udzielenia Powiatowi Tar-
nogórskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zada-
nia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ul. Mickiewi-
cza w miejscowości Ossy” w wysokości 140 340,00 zł oraz dla zadania „Rozbudowa 
DP 3210 S i DP 3207 S ulica Główna w Zendku” w wysokości 150 000,00 zł. Wartość 
szacunkowa wykonania przedmiotowych dokumentacji wynosi łącznie 680 680,00 zł. 

Rozbudowa drogi w Zendku będzie prowadzona na odcinku od posesji nr 9 przy ul. 
Głównej do skrzyżowania ul. Głównej z ul. Antoniego Śliwy i obejmie m.in. przebudo-
wę pasa drogowego, budowę odwodnienia, chodnika i jednokierunkowej ścieżki rowe-
rowej.

Do edycji 2019 budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego został zgłoszo-
ny projekt pn. „Bezpieczniej na drodze” mający na  celu kontynuację budowy chodnika 
wzdłuż ul. Głównej w Zendku.

1. Budowa chodnika i remont ul. Głównej w Zendku.
W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok przeznaczono 

kwotę 200 000 zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy powiatu zgłosili 13 projektów, 
z czego 5 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod gło-
sowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 2 500 gło-
sów, a zwycięzcą został projekt gminy Ożarowice pn. „Bezpieczniej 
na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku na 
odcinku od kościoła do szkoły – droga powiatowa nr 3203 S, na któ-
ry oddano 1 317 głosów. Realizacja projektu nastąpiła w sierpniu 
2015 roku. W ramach zadania wybudowano chodnik na odcinku od 
szkoły do posesji nr 106. Prace związane z budową kontynuowano 
w roku 2016 w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Głów-
nej w miejscowości Zendek III etap”. Wykonano wtedy chodnik na 
odcinku od posesji nr 106 do kościoła.

W 2017 roku wymieniono nakładkę asfaltową ul. Głównej od stro-
ny sołectwa Ożarowice.

Inwestycje z udziałem Powiatu

Inwestycje zaplanowane

Inwestycje zrealizowane

2. Budowa chodnika i remont ulicy Klonowej w Pyrzowicach.
Realizatorem zadania był Powiat Tarnogórski. Wybudowany chod-

nik ma łącznie 91 metrów długości. Nawierzchnię chodnika wyko-
nano z kostki betonowej. Roboty obejmowały między innymi wyko-
nanie krawężników, remont nawierzchni asfaltowej przy chodniku 
oraz wybudowanie dwóch studni. Wykonawcy prac to ZRB Tyskie 
Drogi Sp. z o.o. Koszt budowy chodnika wyniósł prawie 90 tysięcy 
złotych brutto. Wymieniono także nakładkę asfaltową i odnowiono 
nawierzchnię ul. Klonowej na odcinku ok. 40 m na całej szerokości 
jezdni od skrzyżowania z ul. Wolności.

3. Remont nawierzchni ul. Królewiec w Ożarowicach.
W listopadzie 2017 roku wykonano nakładkę asfaltową o pow. 

2 750 m² na ul. Królewiec w Ożarowicach na odcinku od Potoku 
Ożarowickiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Całkowity koszt za-
dania wyniósł ok. 78 000 zł.

Teren planowanej rozbudowy drogi powiatowej w Zendku.

Chodnik w Zendku.

Ulica Królewiec w Ożarowicach. Ulica Główna w Zendku.
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Budżet gminy stanowią dochody i przychody oraz rozcho-
dy i wydatki. Największy udział w dochodach budżetu mają 
dochody własne gminy (głównie podatek od nieruchomości 
oraz podatek dochodowy od osób fizycznych). Pozostałymi 
składnikami budżetu są dotacje celowe i środki na dofinan-
sowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym z Unii 
Europejskiej, oraz subwencja oświatowa. Stałymi pozycjami 
pośród wydatków są: działalność Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, koszty utrzymania oświaty, transport lokalny (autobusy) 
i koszty oświetlenia ulic, zaś przychodami i rozchodami są 
zaciągnięte kredyty i ich spłaty. 

Budżet gminy

Informacje o dochodach, wydatkach i zadłużeniach Gminy Ożarowice w latach 2014-2018
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Fundusz sołecki

Świetlicę wiejską wyposażono w sprzęt... ...oraz zakupiono stoły i krzesła.

Zestawienie wysokości przyznanych przez Radę Gminy Ożarowice środków finansowych na realizację zadań z funduszu sołeckiego 
w latach 2015–2019.

Gmina Ożarowice składa się z siedmiu sołectw: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice i Zendek, które dzięki umie-
jętności pozyskiwania przez gminę środków finansowych na współfinansowanie zadań i inwestycji o różnym charakterze z różnych źró-
deł, z roku na rok zmieniają swoje oblicze. Nie bez znaczenia dla zmian w poszczególnych sołectwach są środki funduszu soleckiego 
czyli środki wyodrębnione z budżetu gminy, które są przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców 
sołectwa. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne – decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Gminy. Jeśli jednak wy-
odrębni w budżecie środki na fundusz, to już o tym na co przeznaczyć pieniądze decyduje zebranie wiejskie.

CELINY
Powierzchnia: 146 ha

Liczba mieszkańców: 225

Sołtys, przewodniczący 

Rady Sołeckiej: Jerzy Gnacik

Alejka spacerowa.
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Garaż OSP po remoncie. Garaż na potrzeby OSP.

NIEZDARA
Powierzchnia: 119 ha

Liczba mieszkańców: 541

Sołtys, przewodnicząca 

Rady Sołeckiej: Barbara Kubica

Plac zabaw. Doposażenie placu zabaw.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ulica Wodna (Zawadzkiego). Ulica Krzyżowa.
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Ulica Kępna przed remontem...

Ulica Kępna po remoncie.

...i po remoncie (od strony DK 78).

Wyposażenie świetlicy.

OSSY
Powierzchnia: 159 ha

Liczba mieszkańców: 488

Sołtys, przewodnicząca 

Rady Sołeckiej: Kazimiera Kocyga

Zielona nazwa miejscowości.

Siłownia zewnętrzna. Skwerek z zegarem słonecznym.



SOŁECTWA

45INFORMATOR

Ulica Zaciszna. Ulica Piaskowa.

Boisko wielofunkcyjne w trakcie budowy. Boisko wielofunkcyjne.

Ulica Jeziorna.Z lotu ptaka.

Ulica Lawendowa. Ulica Kwiatowa.
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Kompleks sportowy.

Nowe szafki w szkole podstawowej. Budynek szkoły podstawowej.

Wieża widokowa.

OŻAROWICE
Powierzchnia: 1 390 ha

Liczba mieszkańców: 1638

Sołtys, przewodnicząca 

Rady Sołeckiej: Renata Kocot
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Ograniczniki ruchu przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowa droga. Plac zabaw przy ulicy Stawowej.

PYRZOWICE
Powierzchnia: 589 ha

Liczba mieszkańców: 573

Sołtys, przewodniczący 

Rady Sołeckiej: Tadeusz Czapla

Ulica Nowowiejska przed remontem. Ulica Nowowiejska po remoncie.

Chodnik wykonany z Funduszu Sołeckiego. Klimatyzacja w sali tanecznej Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Centrum wsi po przebudowie. Nowe tereny mieszkaniowe przy ul. Nowy Świat.

Centrum wsi w trakcie przebudowy.

Przed przebudową sieci energetycznej przy ulicy Kopernika. Po przebudowie sieci energetycznej przy ulicy Kopernika.

TĄPKOWICE
Powierzchnia: 515 ha

Liczba mieszkańców: 1013

Sołtys, przewodniczący 

Rady Sołeckiej: Janusz Puza

Centrum Aktywności Rodzinnej.

Rozbudowany budynek BiOK..
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Siłownia zewnętrzna. Altany przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Utwardzony kostką brukową teren naprzeciw szkoły. Ulica Jasionek po remoncie.

Ogrodzenie systemowe przy szkole podstawowej. Szafki w szkole podstawowej.

ZENDEK
Powierzchnia: 1 634 ha

Liczba mieszkańców: 1158

Sołtys, przewodniczący 

Rady Sołeckiej: Kazimierz Głogowski

Zagospodarowanie terenu przy kościele.
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Ossy – Niezdara.

Nasza gmina z lotu ptaka

Ożarowice.
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Zendek.

Tąpkowice.
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INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI I NIEZREALIZOWANE

Budowa boiska w Pyrzowicach. Montaż altan w Ożarowicach.

1. Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach 
składającego się z boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki 
i kortów tenisowych wraz z wyposażeniem. W ramach zadania zo-
staną zamontowane dwie przenośne wiaty dla zawodników, a bo-
isko będzie ogrodzone. Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowej inwestycji opie-
wa na kwotę 637 356,45 zł.

2. W latach 2002–2015 gmina wydatkowała ponad 2 mln zł na za-
kup 11 wozów pożarniczych. Obecnie czekamy na dostawę lek-
kiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdara 
oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ożarowice.

3. Wiosną tego roku gmina przystąpiła do konkursu „Przedsięwzięć 
Inicjatyw Lokalnych” na realizację zadań istotnych dla sołectw wo-
jewództwa śląskiego w roku 2018. Dzięki przyznanemu dofinan-
sowaniu:

• w Celinach powstanie alejka spacerowa łącząca świetlice wiej-
ską z placem zabaw,

• w Niezdarze i Ossach  nastąpi doposażenie placu zabaw o wy-
ciąg linowy i huśtawkę „Bocianie gniazdo”,

• w Ożarowicach zostaną zamontowane altany parkowe obok bu-
dynku OSP,

• w Pyrzowicach zostanie utwardzony teren przy placu zabaw 
i oczku wodnym,

• w Tąpkowicach odbyły się obchody Jubileuszu 40-lecia Orkie-
stry Dętej OSP Tąpkowice oraz zostaną zakupione stroje dla 
członków OSP i KGW w Tąpkowicach,

• w Zendku zostanie doposażony plac zabaw przy szkole o zjeż-
dżalnię, huśtawkę i bujaki.

Zadania realizowane w ramach PIL zgodnie z zawartymi umowa-
mi zrealizowane będą do 15 października br.

Inwestycje w trakcie realizacji

Inwestycje niezrealizowane
W roku 2015 gmina miała przystąpić do 

realizacji projektu pn. „Budowa drogi gmin-
nej wraz z sięgaczami w miejscowości Zen-
dek”, który przewidywał budowę nowej dro-
gi w Zendku (równoległej do istniejącej dro-
gi powiatowej, ulicy Głównej) wraz z sięga-
czami, czyli ulicą Jasionek, Spacerową i Gra-
bową. Zadanie zostało zakwalifikowane do 
dofinansowania w wysokości 3 mln zł z bu-
dżetu państwa w ramach programu wielolet-
niego pod nazwą Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. Przewi-
dywany łączny koszt realizacji budowy wyno-
sił 6 754 145 zł. Niestety pięciu właścicie-
li nieruchomości, spośród 240, nie wyrazi-

ło zgody na udostępnienie terenu, w związ-
ku z czym gmina musiała odstąpić od reali-
zacji tak ważnej inwestycji.

W ostatnich latach gmina czyniła starania 
mające na celu przeniesienie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z te-
renu po byłej oczyszczalni ścieków w Pyrzo-
wicach na działki przyległe do siedziby Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowi-
cach stanowiące własność prywatną. Nie-
stety prowadzone z właścicielem nierucho-
mości negocjacje w sprawie nabycia grun-
tów nie przyniosły zamierzonego celu. Prze-
niesienie PSZOK do Ożarowic zwiększyłoby 
jego dostępność dla mieszkańców oraz uła-
twiło jego obsługę.

W ramach projektu „Budowa kanalizacji 
wraz z przepompowniami dla Gminy Ożaro-
wice” nie udało się zrealizować zadań pole-
gających na budowie kanalizacji sanitarnej 
w ciągu drogi krajowej nr 78 w sołectwach 
Celiny, Tąpkowice i Niezdara. W związku 
z trudnościami wynikającymi z prowadzenia 
prac w pasie drogowym drogi krajowej trasa 
miała przebiegać przez posesje będące wła-
snością osób fizycznych. Niestety brak ure-
gulowanego stanu prawnego własności nie-
ruchomości położonej w Celinach oraz brak 
zgody trzech właścicieli nieruchomości po-
łożonych w Tąpkowicach i Niezdarze na pro-
wadzenie robót uniemożliwił realizację za-
dania.
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Kadencja Rady Gminy 2014–2018 kończy się i będziemy wy-
bierać nowe władze samorządowe w całym kraju. Wybory odbę-
dą się 21 października 2018 r. Dwa tygodnie później, 4 listo-
pada, odbędzie się druga tura. Lokale wyborcze będą otwarte 
w godz. 7.00–21.00.

Głosować może obywatel polski, który:
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
• stale zamieszkuje na obszarze gminy i jest zameldowany na 

pobyt stały w gminie albo został wpisany do rejestru wyborców 
na swój wniosek,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orze-
czeniem sądu, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Sta-
nu, bądź nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orze-
czeniem sądu.
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Gminna Komisja Wyborcza w Ożarowicach zarejestrowała do 15 okręgów 42 kandydatów na radnych, zgłoszonych przez 5 komitetów wy-
borczych, spośród których wyborcy wybiorą 15 radnych gminy Ożarowice.
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Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w najbliższych wyborach 
samorządowych, że karty do głosowania będą miały rozmiar od A4 
do A2, w zależności od tego, kto przy jej pomocy będzie wybiera-
ny. Będą też w różny sposób zadrukowane. Wszystkie będą wydru-
kowane na białym papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się 
na tłach o różnych kolorach. I tak na karcie do głosowania w wybo-
rach do rad gmin i miast nazwiska kandydatów wydrukowane będą 
na szarym tle, w wyborach do rad powiatów – na żółtym tle, do sej-
mików województw – na niebieskim tle, a w wyborach wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta – na różowym tle.

Wyborcy mogą oddać cztery głosy; po jednym w głosowaniu na 
radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wój-
ta. Aby głos był ważny wyborca zawsze stawia znak „x” przy nazwi-
sku jednego kandydata.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że znak „x” to co naj-
mniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Idąc na wybory, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze 
zdjęciem, najlepiej dowód osobisty.

Do Sejmiku Województwa Śląskiego głosujemy w okręgu nr 4, którego granice obejmują obszar miast na prawach powiatu: Bytom, 
Gliwice, i powiatów: gliwickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego. Wybieramy tylko jednego kandydata do Sejmiku, głosując na niego na 
odpowiedniej liście.



INWESTYCJE • AKTYWNOŚCI

Inwestycje – najbliższa przyszłość

Plany w trosce 
o najmłodszych i najstarszych 

mieszkańców

Konkurs „Aktywność mieszkańców sołectw gminy Ożarowice”

Wkrótce na terenie gminy rozpocznie się:
1. Realizacja prac projektowych oraz robót budowlanych dla zada-

nia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Ożaro-
wice”. W ramach zadania powstanie m.in. sygnalizacja świetlna 
w Pyrzowicach na skrzyżowaniu ulic Wolności, Piłsudskiego i Ko-
lejowej, zamontowane zostaną wyświetlacze z rzeczywistym po-
miarem prędkości w sześciu lokalizacjach na terenie gminy. Za-
danie współfinansowane będzie z Metropolitalnego Funduszu So-
lidarności.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach w obrębie 
ulic Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Rado-
snej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Koper-
nika i Sienkiewicza. W październiku br. ogłoszono przetarg mają-
cy na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania. Gmi-
na uzyskała dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFO-
ŚiGW w Katowicach.

3. Realizacja zadania pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przed-
szkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowi-
ce”. Budowa ma na celu powstanie czterooddziałowego, w pełni 
wyposażonego przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami i sie-
ciami, a także drogi dojazdowej, chodników oraz zagospodarowa-
nie terenu w Tąpkowicach przy ul. Kopernika. Przewidywany koszt 
całkowity inwestycji to ponad 7 700 000,00 zł. Na ten cel gmina 
otrzyma dofinansowanie z RPO WSL na lata 2014–2020.

W trakcie oceny formalnej jest wniosek o dofinansowanie reali-
zacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 dla zada-
nia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych w gminie Ożarowice”. Zadanie przewiduje docieplenie czterech 
budynków mieszkalnych (Dom Nauczyciela w Pyrzowicach, Ożaro-
wicach i Zendku oraz budynku „Agronomówki”), modernizację sys-
temów c.o. i c.w.u. oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznych. 
Przewidywana wartość zadania to ponad 1 200 000,00 zł.

Gmina oczekuje na wydanie decyzji zatwierdzających projekty bu-
dowlane i udzielających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. 
„Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 
z kompleksową termomodernizacją” oraz pn. „Przebudowa i nad-
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznacze-
niem na budynek użyteczności publicznej (siedziba Gminnego Ze-
społu Oświaty i stowarzyszeń lokalnych) wraz z kompleksową ter-
momodernizacją” zlokalizowanych w Tąpkowicach przy ul. Zwycię-
stwa 21 i 23. Inwestycje te zostaną objęte wnioskiem o dofinanso-
wanie w ramach RPO WSL 2014–2020 – działanie 4.3 efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicz-
nej i mieszkaniowej.

Sołectwo Niezdara zwyciężyło w konkur-
sie „Aktywność mieszkańców sołectw gmi-
ny Ożarowice” i otrzymało nagrodę pienięż-
ną w wysokości 500 000 zł, którą postano-
wiło przeznaczyć na częściowe sfinansowa-
nie zakupu lekkiego samochodu ratownic-
twa technicznego dla OSP Niezdara, wypo-
sażenie świetlicy wiejskiej oraz rozbudowę 
amfiteatru. Konkurs polegał na uzyskaniu 
najwyższego wyniku zsumowanej frekwencji 

udziału mieszkańców w wyborach samorzą-
dowych, prezydenckich, parlamentarnych 
i zebraniach wiejskich przeprowadzonych 
w okresie od listopada 2014 roku do paź-
dziernika 2017 roku.  

W październiku br. gmina ogłosi kolejną 
edycję konkursu. Zmienią się jednak nieco 
zasady oraz nagrody. Każdorazowo po prze-
prowadzonych wyborach samorządowych, 
prezydenckich, parlamentarnych i zebra-

niach wiejskich, w okresie od października 
2018 roku do września 2022 roku, ustalana 
będzie frekwencja w poszczególnych sołec-
twach i przyznane zostaną punkty w skali od 
1 do 7 (7 pkt. otrzyma sołectwo z najwyższą, 
a 1 pkt. z najniższą frekwencją). Po zakończe-
niu okresu trwania konkursu nagrody w wy-
sokości 400 000 zł, 200 000 zł i 100 000 zł 
otrzymają trzy pierwsze sołectwa, które uzy-
skają najwyższą sumą punktów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w najbliższym 
czasie gmina poczyni starania zmierzające  do powstania na jej te-
renie żłobka oraz dziennego domu opieki dla seniorów. Bardzo waż-
ne jest, aby zarówno ci najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy gmi-
ny znaleźli miejsce, w którym mogliby poczuć się bezpiecznie i miło 
spędzić czas. Obie inwestycje wynikają z realnych potrzeb naszych 
mieszkańców. Szczególnie jesień życia bywa dla osób starszych 
trudnym okresem. Często problemy sprawia im samodzielne funk-
cjonowanie na co dzień, nie radzą sobie z prostymi czynnościami 
domowymi. Nawet przy najlepszych chęciach wsparcie rodziny może 
nie wystarczyć, dlatego warto pomyśleć o korzyściach jakie niesie 
opieka nad seniorem w dziennym domu opieki.
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