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Najwięcej nowych dróg powstało w sołectwie Zendek. Nigdy do-
tąd w historii gminy nie zrealizowano zadania polegającego na 
wytyczeniu w szczerym polu drogi o długości 3 km. Jak skom-
plikowane jest to przedsięwzięcie świadczy fakt, że trzeba po-

dzielić 220 działek od prawie 200 właścicieli (nie wszyscy mają 
uregulowane prawo własnościowe). Ponieważ w sołectwie Zen-
dek w latach 30. XX wieku nie przeprowadzono prac scalenio-
wych (tzw. komasacji gruntów), jak miało to miejsce w innych 

wsiach, ludzie inaczej użytkowali grunty niż podczas robót geo-
dezyjnych pokazywali geodeci. Sytuacje te rodziły konflikty 
między sąsiadami i opóźniały proces budowy drogi. Ogromny 
koszt tych prac, idący w setki tysięcy złotych rocznie, ponosi 
Gmina Ożarowice, porządkując przy okazji całe posesje. Mimo 

tych trudności udaje się to zadanie realizować, co pokazują ma-
py i załączone fotografie. 

TEREN REKREACYJNY -  
OCZKO WODNE 



STR.  74 

Remiza OSP w re-
moncie. 

Budowa boiska dla LKS „Tęcza”. 

Na następnej stronie przedstawiamy wizualizację Szkoły Podstawowej po rozbudowie  
i wybudowaniu sali gimnastycznej. Widok od strony ul. Południowej. W roku 2006 roz-
poczęto prace projektowe. W roku 2008 uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 
2008 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UE. Kwota dotacji miała 
wynieść 7,5 mln zł. W marcu 2009 rozstrzygnięto konkurs, w którym zajęliśmy 12. 

miejsce na 142 projekty w województwie śląskim. Pieniądze przyznano dla pierwszych 
11. Sala gimnastyczna jest na 1. miejscu listy rezerwowej. W 2010 r. z zaoszczędzo-
nych środków Marszałek Województwa przyznał pieniądze na 3 projekty z listy rezer-
wowej, pomijając Zendek. Gmina buduje więc za własne pieniądze. Firma budowlana 
zostanie wybrana 18. listopada. Całkowity koszt to 9 mln zł. Będą tam również dwa 

boiska zewnętrzne z nawierzchnią syntetyczną, plac zabaw, parking i skwer. 

Droga od kościoła do cmentarza - brak 
możliwości kontynuacji budowy. 
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Początek nowej drogi od strony zachod-
niej. 

Skwer u styku ulic Jesionek, Spacerowej 
i Spokojnej. 

Ul. Bukowa. 

Ul. Ks. Antoniego Śliwy - wybudowano 
drogę, wodociąg i oświetlenie. 

Teren rekreacyjny - oczko wodne. 

Strąków - droga do Cynkowa. 
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Ul. Grabowa. Trwa budowa chodnika, wodociągu, jezd-
ni asfaltowej i kanalizacji deszczowej 

przy ul. Południowej. 

Ul. Spacerowa. Trwa budowa drogi, rowów, mostków, wo-
dociągów i oświetlenia przy ul. Spokoj-

nej. 

Trwa budowa sieci oświetlenia ulicznego 
przy ul. Strąków. 

Droga od ul. Strąków do działek rekre-
acyjnych - utwardzona nawierzchnia. 
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TĄPKOWICE 

Sołectwo jako jedyne nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Od 2004 r. niewielka grupa mieszkańców skutecznie unie-

możliwia jego opracowanie. Brak planu nie pozwala na rozwój wsi. 

Pobocze przed szkołą i przedszkolem 
(przed remontem). 

A tak wygląda chodnik w trakcie budowy. 

Wybieg wokół szkoły po wyłożeniu kost-
ką. 

Przebudowa drogi krajowej nr 78 (ul. Zwy-
cięstwa). 
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Ul. Zwycięstwa. 

Sieć energetyczna i oświetleniowa przy ul. 
Generała Maczka. Czy zostanie rozebrana? 

Ul. Generała Maczka wybudowana w ramach 
NPPDL. 

W dniu 4. listopada na stronie internetowej Stowarzyszenia „SOLIDARNI 
RAZEM” ukazała się Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego ws. rozbiórki sieci elektrycznej (nr 76/2010) przy ul. Gen. Maczka, 

nakazująca Inwestorowi - Wójtowi Gminy Ożarowice  

r o z b i ó r k ę  
napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego (słupów 
i kabli). Sieć została wybudowana przez gminę z myślą o mieszkańcach 
ze względu na ich potrzeby i na cel publiczny. Trzech właścicieli grun-

tów domaga się usunięcia 20. słupów.  
 

Ponad 50. właścicieli, Gmina Ożarowice i ENION S.A. Oddział  
w Będzinie dążą do pozostawienia zamontowanego oświetlenia, 

które służy wszystkim. 
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By mieszkańcy byli zdrowi... 

Rada Gminy Ożarowice w roku 2007 stosownie do postanowień uchwały nr VIII/83/2007 z dnia 28 czerwca 
2007 roku, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, powierzyła zadania z zakresu ochrony zdro-
wia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „PROMED” Sp. z.o.o. w Tąpkowicach przy ul. Zwycię-
stwa 15. Jednocześnie zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który działał  
w Tąpkowicach do 30 września 2007 r. W celu realizacji zadań zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Oża-
rowice przekazano w dzierżawę wraz z wyposażeniem dla NZOZ „PROMED” Sp. z.o.o.: 
• budynek Ośrodka Zdrowia Tąpkowice, 
• budynek Ośrodka Rehabilitacji w Tąpkowicach, 
• Punkt Lekarski Zendek, 
• Punkt Lekarski Ożarowice. 

Dbając o dobro mieszkańców, Gmina Ożarowice organizuje i finansuje przeprowadzanie badań profilak-
tycznych klatki piersiowej - RTG płuc, z czego skorzystało 710 osób. Ponadto, w 2006 r. zorganizowano, 
dla dzieci z terenu naszej gminy, przesiewowe badanie kręgosłupa związane z leczeniem wad postawy 
(wzięło w nim udział 187 dzieci). 

Gmina Ożarowice jako trzecia w Polsce jesienią 2007 r. rozpoczęła szczepienia 
przeciw rakowi szyjki macicy dla dziewcząt Gimnazjum w Ożarowicach. Przed-
sięwzięcie jest dość kosztowne, ponieważ koszt jednej dawki szczepionki to ok. 
500 zł., a jednej pacjentce należy podać aż trzy dawki szczepionki w odstępach 

czasowych. Gmina pokrywa aż 90% kosztów szczepień (10% 
to wpłaty rodziców). Od roku 2007 do chwili obecnej ze szczepień sko-
rzystało185 dziewcząt. 

NZOZ „PROMED” Sp. z.o.o., dbając o dobro 
mieszkańców, organizuje corocznie szereg 
programów profilaktycznych, m.in.: 
 
• chorób układu krążenia; 
 
• raka szyjki macicy; 
 
• badania słuchu; 
 
• badania okulistyczne; 
 
• badania urologiczne; 
 
• gruźlicy; 
 
• chorób odtytoniowych ze spirometrią. 
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PRACOWNICY 

Wszystkie decyzje Rady Gminy wykonywane są przez Wójta przy pomocy Urzędu Gminy. Nieliczna grupa 
pracowników pozyskała bardzo wiele funduszy ze źródeł zewnętrznych na rozmaite inwestycje. W tabeli po-
dajemy alfabetyczny wykaz pracowników Urzędu Gminy Ożarowice w latach 1998-2010. Czerwone pola 
pokazują, w jakim okresie pracowała każda osoba. Jak widać nie ma przerostu biurokracji, a osiągnięte wyni-
ki wskazują, że pracownicy są kompetentni, wydajni i dobrze zorganizowani. 

           rok  
nazwisko  
i imi ę 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

pracownicy ogółem 21 21 21 20 20 20 21 21 20 21 21 21 21 

Bacia Aurelia                           

śp. Bąbik Halina                           

Czapla Grzegorz                           

Czapla Honorata                           

Delijewski Zbigniew                           

Drzyzga Barbara                           

Dyszy Irena                           

Farnicka Rozalia                           

Furgacz Bożena                           

Garstka Henryka                           

Góra Lidia                           

Gubała Justyna                           

Gubała Monika                           

Hatlapa Wacława                           

Horzela Bożena                           

Kobos Marian                           

Kosmala Krystyna                           

Majcher Zenobia                           

śp. Melaniuk Jolanta                           

Paks Ewa                           

Paliga Janusz                           

Słodczyk Bożena                           

Skop Paweł                           

Szydło Anna                           

Tajak Melania                           

Urbańczyk Katarzyna                           

Urbańczyk Zbigniew                           

Wach Wiesława                           
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KANALIZACJA SANITARNA 

11 LISTOPADA 

Najdroższa inwestycja i największe przedsięwzięcie, jakie było kiedykolwiek 
realizowane na terenie naszej gminy.  

Kanalizowanie rozległych terenów wiejskich jest według wszelkich wskaźników nie-
opłacalne. Aby zwiększyć szanse pozyskania środków podjęliśmy współpracę z gminami 

Mierzęcice i Miasteczko Śląskie.  
14. września 2006 r. został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.  

19. września 2006 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował nasz wniosek.  
8. lipca 2008 r. w Katowicach została zawarta umowa ramowa dotycząca przygotowa-

nia Projektu Kluczowego „Infrastruktura  MPL Katowi ce w Pyrzowicach - gospodarka 
wodno-ściekowa”.  

28. września 2009 r. gminy-partnerzy złożyły w Urzędzie Marszałkowskich stosowne 
dokumenty.  

21. października 2009 r. wyłoniono Inwestora Zastępczego, którego zadaniem jest dal-
sze prowadzenie tej inwestycji. 

Ze środków unijnych otrzymali śmy dotację na kwotę 93 mln zł. 
20. sierpnia 2010 odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy dla całego zadania inwe-

stycyjnego. Jednak nie został on rozstrzygnięty.  
16. listopada odbędzie się drugi przetarg. Wówczas dowiemy się, kto będzie budował 

kanalizację. 

11 listopada obchodziliśmy 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne uroczysto-
ści odbyły się w Ożarowicach. Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecz-
nych działających na terenie gminy. Organizatorami byli: Związek Weteranów Wojska Polskiego oraz 
BiOK. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Antoni Cichor. Część artystyczna odbyła się w sali widowisko-
wej OSP w Ożarowicach. 

Zespół Teatralno-Kabaretowy „Bez Chło-
pa” zaprezentował program artystyczny 

Na Cygańską nutę. 

Zespół „Zendkowianie”. 
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PODATKI 

Rodzaj podatku Stawka  
w roku 2010 [zł] 

Stawki na 2011 rok 

Propozycja Mini-
sterstwa Finansów 

[zł]  

Uchwała Rady 
Gminy Ożarowice 

[zł]  

podatek rolny 31,00  37,64 32 

podatek od gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-

czej 

0,69/ m2 0,80/m2 0,72/m2 

od 1m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 

0,58 0,67 0,60 

od samochodów ciężarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

do 5,5 t 

180 748,25 184 

od ciągnika siodłowego lub balastowe-
go od 3,5 t do 12 t 

600 1747,56 614 

Na ostatniej sesji w dniu 10.11.2010 roku Rada Gminy uchwaliła stawki podatków,  
które będą obowiązywać w 2011 roku na terenie naszej gminy.  

Jak wynika z powyższej tabeli stawki pozostały bardzo niskie, a zmiana uwzględnia tyl-
ko 2,5% poziomu inflacji. Od lat na terenie naszej gminy podatki są znacznie niższe niż 
stawki proponowane przez Ministerstwo Finansów. Rada Gminy utrzymywała je na tak 
niskim poziomie, zostawiając pieniądze w kieszeniach mieszkańców. Środki na rozwój 
gminy (ponad 100 mln) zostały pozyskane w ostatnich latach z różnych zewnętrznych 

funduszy.  

Strażacka Orkiestra Dęta w mieszanym 
składzie. 

Przyjaciel Gminy i sympatyk strażaków 
Pan Andrzej Pilot wśród weteranów. 



 
Informacja została przygotowana przez studentów  

V roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
w ramach praktyk edytorsko-tekstologicznych. 

 

Redakcja i skład:  
Adrian Gubała, Monika Kałuża 

  
Redaktorzy korzystali z informacji otrzymanych  
z wiarygodnych źródeł: BiOK-u, KGW, OPS-u, OSP, 
Szkół, Urzędu Gminy, ZGK.  
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji  
i skracania tekstów. 

 

Wszystkim instytucjom serdecznie 
dziękujemy za nadesłane informacje  
i współpracę. 
 

Z OSTATNIEJ CHWILI! 

Ranking Zrównoważonego Roz-
woju Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego opracowany został 
przez prof. Eugeniusza Sobczaka  
z Politechniki Warszawskiej i obej-
muje rozwój gospodarczy, społecz-
ny i ochronę środowiska. Brane są 
pod uwagę niezależne dane GUS. 
Wynik rankingu odzwierciedla,  
w sposób wiarygodny i przekrojo-
wy, ogólny rozwój wszystkich jed-
nostek samorządowych w Polsce. 
 

Jak tworzono ranking? 
Bardzo ważną rolę w tworzeniu 
rankingu odgrywały m.in.: wydatki 
majątkowe inwestycyjne (na gło-
wę), wydatki na transport i łącz-
ność (na głowę), liczba kompute-
rów z dostępem do Internetu  
w szkołach, napływ ludności na 
1000 mieszkańców oraz liczba pod-
miotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców. Łącznie uwzględnia-
no 16 wskaźników. 
 
 
 

W BIEŻĄCYM RO-
KU NASZA GMINA 
ZAJĘŁA 29. MIEJ-
SCE NA 1576 GMIN 

WIEJSKICH  
W POLSCE! 

Na zdjęciu Wójt Gminy Ożarowice - Grzegorz Czapla odbie-
ra gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Go-
dła Promocyjnego Krzysztofa Przybyły. Uroczystość odby-

ła się 8 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie. 

Wyniki Rankingu „Teraz Polska” wskazują, że gmina rów-
nomiernie się rozwija, dba o każde sołectwo, o każdą dzie-
dzinę życia i o każdego mieszkańca bez względu na jego 

wiek, potrzeby i zainteresowania. 


