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Wstęp 

Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku jest podstawową deklaracją samorządu, w której 

sformułowane zostały kluczowe kierunki i założenia rozwoju gminy. Wizja rozwoju Zebrzydowic zawarta 

w niniejszym opracowaniu jest efektem połączenia prac warsztatowych, eksperckich oraz wyników 

uzyskanych w ramach badań społecznych. Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami 

szczebla regionalnego oraz krajowego. Równocześnie w ramach Strategii uwzględniono możliwości 

wykorzystania zewnętrznego finansowania projektów rozwojowych, w szczególności w ramach 

perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 jest 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt 6 wskazuje 

na kompetencje Rady Gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa pozostawia 

samorządom dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu.  

Działania, których celem było opracowanie strategii podjęto w styczniu 2015 roku. W ramach działań 

wykonawczych zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER z Cieszyna, któremu powierzono koordynację prac nad opracowaniem Strategii. Istotą 

Strategii jest wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań krótko i długofalowych oraz 

opisanie sposobu ich realizacji. Strategia jest zatem kompleksowym dokumentem wspomagającym 

zarządzanie gminą. Głównym elementem przygotowań Strategii były spotkania warsztatowe, w których 

udział wzięli Radni, przedstawiciele Urzędu Gminy i instytucji samorządowych, przedstawiciele 

organizacji społecznych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Zawarte w niniejszym programie zapisy 

wynikają zatem wprost z postulatów i ocen sformułowanych przez liderów społeczności lokalnej 

Zebrzydowic, a także stanowią wyraz aspiracji i dążeń samorządu jako wspólnoty mieszkańców. 

 

 

 





Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku  

 

  

Strona 7 

1. Założenia metodologiczne 

1.1 Sposób i metody przygotowania Strategii 

Powszechnie przyjęte teorie planowania strategicznego na poziomie lokalnym wskazują na cztery 

główne funkcje programów rozwoju:  

1. Wybór priorytetów rozwoju oraz głównych metod i instrumentów lokalnej polityki 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej, 

2. Racjonalizację bieżących decyzji podejmowanych przez organy samorządu (podporządkowane 

ich długookresowym priorytetom), 

3. Przewidywanie zjawisk krytycznych i punktów zwrotnych (w sensie szans i zagrożeń), 

4. Identyfikowanie i aktywizacja różnorodnych potencjałów lokalnych na rzecz rozwoju 

(np. inwestycje publiczne i prywatne realizowane na danym terenie, wykorzystujące kapitał 

zewnętrzny). 

Strategia rozwoju jest zatem podstawowym narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu 

w jednostce samorządu terytorialnego. Poniższa grafika prezentuje klasyczne elementy strategii jako 

instrumentu planowania i zarządzania: 

Rysunek 1 Elementy Strategii jako narzędzia planowania i zarządzania 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Prezentowana Strategia Rozwoju obejmuje zatem zbiór kompletnych informacji dotyczących założeń 

dla działania Gminy Zebrzydowice do 2020 roku w zakresie: 

1. Wizji rozwoju – głównego założenia rozwojowego Gminy Zebrzydowice, 

2. Kluczowych problemów strategicznych, 

3. Celów strategicznych – kierunków aktywności samorządu, 

4. Celów operacyjnych – programów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji, 

5. Systemu monitoringu i aktualizacji planów wdrożeniowych. 

Pierwszym etapem podjętych prac było sprecyzowanie wizji rozwoju Gminy Zebrzydowice, która 

określała horyzontalny kierunek jej rozwoju. Cele oraz poszczególne plany strategiczne stanowią 

narzędzia skutecznego urzeczywistniania wizji. Następnie zidentyfikowano ograniczenia i szanse 

rozwojowe (analiza SWOT). Opracowano je przy wykorzystaniu dokumentów i danych z lat poprzednich 

(zarówno na bazie statystyk publicznych, jak i danych udostępnionych przez Urząd Gminy 

Zebrzydowice). Analiza zawiera dane możliwie szczegółowe, a zarazem aktualne, które zostały również 

wstępnie uporządkowane na potrzeby ich prezentacji. Równocześnie w ramach prac diagnostycznych 

przeprowadzono badania społeczne metodami sondażowymi, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli 

bezpośrednio wypowiedzieć się na temat oczekiwań, identyfikowanych problemów rozwojowych, 

pożądanych kierunków działania samorządu. Kolejnym krokiem było określenie celów strategicznych 

dla Gminy Zebrzydowice, wskazujących na obszary planowania (domeny strategiczne) 

oraz wyznaczające ogólne ramy dla prac nad kierunkami działań. Osiągnięcie celów strategicznych 

stanowi podstawowy wskaźnik stopnia realizacji misji gminy. Cele te wyznaczają obszary 

dla formułowania planów operacyjnych i wskazywania konkretnych działań. Na etapie definiowania 

celów strategicznych wyodrębnia się tzw. domeny planowania strategicznego, które mają na celu 

wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi kierunkami rozwoju. 

Precyzyjne wytyczenie kierunków rozwoju zakłada możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gminy 

zarówno w sensie przestrzennym, jak i społecznym czy infrastrukturalnym. Główny nacisk położono 

na opracowanie planów wdrożeniowych (operacyjnych), co do których można określić termin realizacji, 

określenie środków, które będą wykorzystywane do realizacji danego zadania oraz podmiotu 

realizującego konkretny plan. Plany te zostały opracowane na warsztatach metodą „burzy mózgów” 

i podane do weryfikacji zespołowi SWIG DELTA PARTNER, a także pracownikom Urzędu Gminy. Strukturę 

planu strategicznego przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 2 Struktura Strategii Rozwoju Gminy  

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku została przygotowana 

z uwzględnieniem następujących, podstawowych założeń metodologicznych: 

 Charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów, w okresie spójnym 

z dokumentami programowymi wyższego szczebla, 

 Analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych, 

 Uczestnictwo (otwartość) – zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk, 

mieszkańców i zainteresowanych podmiotów, 

 Praca warsztatowa – organizacja spotkań gwarantujących wypracowywanie rozwiązań w toku 

wymiany poglądów i opinii lokalnych liderów. 

1.2 Obszar i okres realizacji programu 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego jest podstawowym narzędziem służącym efektywnemu 

zarządzaniu na poziomie lokalnym. Celem działania samorządu gminnego jest w pierwszej kolejności 

zaspakajanie potrzeb mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 

Samorząd lokalny posiada narzędzia służące realizacji tych celów (zarówno w wymiarze finansowym, jak 

i instytucjonalnym), napotyka też różnorodne bariery i ograniczenia (wewnętrzne, jak i zewnętrzne), 

które obniżają skuteczność podejmowanych działań. Planowanie strategiczne w wymiarze wieloletnim 

daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu 

widzenia rozwoju lokalnego zadań. 

Niniejsza Strategia zawiera program rozwoju społecznego oraz gospodarczego, obejmujący cele oraz 

plany strategiczne Gminy Zebrzydowice – samorządu rozważanego jako całość, lecz przy uwzględnieniu 

niejednorodnego charakteru potrzeb mieszkańców różnych terenów. Tym samym Strategia będzie 

realizowana w granicach administracyjnych samorządu i musi uwzględniać specyfikę problemów, 

Wizja rozwoju

Cele strategiczne

Plany operacyjne
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z którymi stykają się jej mieszkańcy, w różnych lokalizacjach. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi 

za realizację Strategii będą Wójt Gminy Zebrzydowice oraz Rada Gminy Zebrzydowice, której skład 

odpowiada także wewnętrznej strukturze terytorialnej gminy. 

Za okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice przyjęto okres do 2020 roku. Wybór takiego 

przedziału czasowego pozwala na realne wdrożenie precyzyjnie zaplanowanych i określonych celów 

strategicznych (w tym horyzoncie czasowym możliwe jest skuteczne zarządzanie). Jednocześnie 

Strategia uwzględnia założenia planowania strategicznego w wymiarze regionalnym i krajowym, które 

z kolei są spójne z siedmioletnim systemem planowania rozwoju przyjętym w instytucjach Unii 

Europejskiej. Zarówno strategia rozwoju województwa śląskiego (Śląskie 2020), jak i kluczowe krajowe 

dokumenty planistyczne, przyjmują okres do 2020 roku, jako adekwatny horyzont strategiczny. 

Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice spełniać będzie inną istotną funkcję – będzie 

stanowić pierwotne źródło uzasadnienia w kontekście procesu pozyskiwania środków pomocowych 

w ramach podejmowanych projektów i zadań. Strategia stanowi również dokument, który ma charakter 

operacyjny – oznacza to, że może stanowić narzędzie wspierające systematyczne wdrażanie 

zaplanowanych celów i zadań. Wraz ze skutecznym systemem monitoringu Strategia ma służyć 

strukturom samorządu do efektywnego zarządzania rozwojem Gminy Zebrzydowice w oparciu o własny 

potencjał i możliwości, w bezpośredniej relacji do zidentyfikowanych w toku prac diagnostycznych 

potrzeb mieszkańców, a także znacząco wpływać na skuteczność sięgania po dostępne środki 

zewnętrzne, głównie w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. 
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2. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

2.1 Podział administracyjny, lokalizacja i tło historyczne 

Gmina wiejska Zebrzydowice położona jest w obszarze przygranicznego oddziaływania Czech i Słowacji, 

w południowo-środkowej części województwa śląskiego, w północno-zachodniej części powiatu 

cieszyńskiego, nad rzeką Piotrówką (przez Kaczyce płynie rzeka graniczna Olza). 

Od 1 stycznia 1999 roku, w wyniku reformy administracji państwa, pozostaje częścią powiatu 

cieszyńskiego jako jedyna gmina, która nie należała do województwa bielskiego. 

W skład gminy wchodzą 4 jednostki strukturalne:  

– Zebrzydowice (składające się z 2 sołectw: Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne),  

– Kaczyce, stanowiące sołectwo Kaczyce, 

– Kończyce Małe, stanowiące sołectwo Kończyce Małe, 

– Marklowice Górne, stanowiące sołectwo Marklowice Górne. 

Tabela 1 Powierzchnia i liczba ludności w gminie Zebrzydowice 

Jednostka terytorialna Powierzchnia [ha] Powierzchnia [km2] Liczba ludności 

Zebrzydowice 1 559 15,5 Dolne 2 910/Górne 2 473 

Kaczyce 927 9,2 3 095 

Kończyce Małe 1 194 11,9 3 373 

Marklowice Górne 464 4,6 1 069 

Gmina Zebrzydowice 4 168* 41,6* 12 920 

*- powierzchnia dla całej gminy uwzględnia powierzchnię wyrównawczą 24 ha.  

Źródło: dane Urzędu Gminy 

Gminami ościennymi względem gminy Zebrzydowice są: Hażlach, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, 

Strumień.  

Ponadto gmina graniczy z Republiką Czeską (miasto Karvina, gmina Petrovice u/Karaviny). 

Dla kondycji społeczno-gospodarczej gminy Zebrzydowice kluczowe znaczenie ma sąsiedztwo miasta 

Jastrzębie-Zdrój, które stanowi dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice atrakcyjny rynek pracy, 

ze względu na funkcjonowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka jest największym w Polsce 

producentem węgla koksowego typu 35 (hard) wysokiej jakości i największą komercyjną grupą koksowni 

w Unii Europejskiej. Grupa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce, łącznie zatrudnia 

około 29 tys. osób. Dlatego miasto stanowi dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice atrakcyjny ośrodek 

umożliwiający znalezienie dobrze wynagradzanej pracy.  

Gmina Zebrzydowice leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, posiada węzeł kolejowy łączący Polskę 

z południem Europy. Lokalne znaczenie stacji systematycznie maleje, z czym związane jest m.in. 

zawieszenie przewozów pasażerskich na linii do Moszczenicy w roku 1997, ograniczenie kursowania 



Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku  

 

 

Strona 12 

pociągów do Cieszyna i do Czechowic-Dziedzic. W ruchu międzynarodowym znaczenie stacji wciąż jest 

duże, choć zmalało po wejściu Polski do układu z Schengen (przed otwarciem granic znajdowało się 

tu największe przejście kolejowe na południowej granicy kraju). 

Obecnie węzeł w Zebrzydowicach to duża stacja towarowa i osobowa. Posiada łącznie pięć nastawni, 

trzy niskie perony (w tym dwa wyspowe) połączone przejściem podziemnym z budynkiem stacyjnym. 

Na obszarze gminy znajdują się dogodne połączenia drogowe z Republiką Czeską. 

Teren gminy, ma charakter pagórkowaty, z licznymi lasami i stawami. Użytki leśne stanowią 22%, 

natomiast użytki rolne to 59% powierzchni. 

Gmina Zebrzydowice zajmuje powierzchnię 41,6 km2 co stanowi 5,7% powierzchni powiatu 

cieszyńskiego. Według danych GUS z 2013 r. ludność zamieszkująca gminę to 13 144 osoby. 

Liczba 12 024 mieszkańców zgłoszonych jest w ramach zw. deklaracji śmieciowej (wg danych z Referatu 

Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zebrzydowice zameldowanych 12 930 na pobyt 

stały i 383 czasowo – razem 13 313 zameldowanych). 

Wykres 1 Udział powierzchni sołectw w powierzchni gminy Zebrzydowice 

Źródło: dane Urzędu Gminy 

Siedzibą gminy Zebrzydowice jest wieś gminna Zebrzydowice położona nad rzeką Piotrówką przy granicy 

z Czechami. Miejscowość tworzą dwa sołectwa: Zebrzydowice Górne, stanowiące część wschodnią 

oraz Zebrzydowice Dolne – cześć zachodnia, które do końca 1999 r. określane były jako oficjalna siedziba 

gminy. Ponadto Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju odnotowuje inne części 

miejscowości, takie jak: Baranina, Centrum, Grabina, Grabówka, Kisielów, Kotucz, Nowa Droga, Nowy 

Dwór, Olszyny, Owczarnia, Strzałów, Widerholec, Wymysłów.  

Wieś zajmuje powierzchnię 1559 ha (15,59 km2). 

W Zebrzydowicach, do czasu wejścia Polski do strefy Schengen (21 grudnia 2007), znajdowało 

się kolejowe przejście graniczne z Czechami. Samo przecięcie granicy państwa ma jednak miejsce 

w Marklowicach Górnych. 

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana została w łacińskim dokumencie Liber fundationis 

episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego), spisanej za czasów 

biskupa Henryka z Wierzbna ok. 1305 roku i umieszczona była, obok pozostałych wsi tworzących 

38%
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dzisiejszą gminę, w szeregu miejscowości zobowiązanych do płacenia dziesięciny biskupstwu 

we Wrocławiu. Jej powstanie wiąże się z przeprowadzaną pod koniec XIII wieku na terytorium 

późniejszego Górnego Śląska wielką akcją osadniczą (tzw. łanowo-czynszową). Wieś politycznie 

znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 roku piastowskiego księstwa cieszyńskiego, 

będącego od 1327 roku lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku, w wyniku objęcia tronu czeskiego 

przez Habsburgów wraz z regionem, aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów (potocznie Austrii).  

Jako wieś szlachecka Zebrzydowice przez kilkaset lat należały do szlacheckich rodzin: Liszków, 

Mattencloitów i Larischów-Mönnichów. W pierwszej połowie XVII w. zbudowano murowane 

prezbiterium oraz wzniesiono część ścian zebrzydowickiego kościoła. Zaznacza się w tym czasie podział 

Zebrzydowic na Górne i Dolne, który stał się bardzo wyraźny po 1640 r. 

W 1855 roku do Zebrzydowic doprowadzono kolej, tzw. „C.K. Uprzywilejowaną Kolej Północną Cesarza 

Ferdynanda”, która połączyła Dziedzice z Boguminem - krańcowe miejscowości Śląska Cieszyńskiego. 

Dzięki temu odcinkowi, kilka lat później, stolica państwa - Wiedeń - została połączona z Krakowem. 

Po I wojnie światowej Śląsk Cieszyński, w tym także Zebrzydowice, stały się obszarem spornym pomiędzy 

Polską a Czechosłowacją. We wsi miały miejsce walki w czasie starć z wojskami czechosłowackimi w 1919 

roku. Polskie ofiary tych walk spoczęły na parafialnym cmentarzu tuż przy kościele. Ostatecznie 

miejscowość znalazła się w granicach Rzeczypospolitej na mocy decyzji Rady Ambasadorów z 28 lipca 

1920 r. Równocześnie wieś została odcięta od swojego dotychczasowego miasta powiatowego, 

Frysztatu, który pozostał w Czechosłowacji. Przyłączono wtedy Zebrzydowice do powiatu cieszyńskiego, 

ale do 1934 r. ze względu na brak połączenia kolejowego z Cieszynem, mieszkańcy wsi musieli 

podróżować przez Czechowice, Bielsko i Skoczów, by dostać się do miasta powiatowego pociągiem. 

Od tego czasu, stacja kolejowa w Zebrzydowicach jest graniczną stacją, ważną zarówno w transporcie 

osobowym jak i towarowym. 

W latach 1942-44 w pobliżu stacji kolejowej istniała filia obozu koncentracyjnego Auschwitz, jedna 

z 3 na Śląsku Cieszyńskim. Po wojnie nastąpił rozwój miejscowości, odbudowany został zamek, oddano 

do użytku ośrodek zdrowia oraz niewielki hotel. Wybudowano nowy dworzec kolejowy, który wkrótce 

stał się największym kolejowym przejściem granicznym na południowej granicy Polski. W latach 1945 - 

1991 stacjonowała tu strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Z dniem 16 maja 1991 roku strażnica została 

przejęta przez Straż Graniczną i funkcjonowała do 1 stycznia 2003 roku. W 1950 r. połączono 

Zebrzydowice Górne i Dolne w jedną gminę, natomiast po reformie administracyjnej w 1975 r. w skład 

gminy włączono także Marklowice Górne, Kończyce Małe i Kaczyce. Pozostawienie gminy Zebrzydowice 

w ówczesnym województwie katowickim było odcięciem jej od naturalnych więzi historyczno 

-kulturowych z Ziemią Cieszyńską, której większość włączono do województwa bielskiego. Decyzja 

administracyjna miała związek z planowanym wydobyciem węgla na terenie gminy, a tę gałąź gospodarki 

próbowano podporządkować województwu katowickiemu. Na początku lat 90-tych zgazyfikowano wieś, 
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a w latach następnych wykonano szereg inwestycji proekologicznych m.in. oczyszczalnie ścieków, sieć 

kanalizacji sanitarnej czy stację uzdatniania wody. Po zmianach administracyjnych z 1999 r. gmina 

Zebrzydowice ponownie weszła w skład powiatu cieszyńskiego i aktualnie znajduje się w granicach 

województwa śląskiego. 

Kaczyce 

Wieś sołecka Kaczyce dzieli się na Kaczyce Dolne – część północna wsi zwana również 

"Podświnioszowem", Kaczyce Górne – stanowiące część centralną, położoną najwyżej (302,7 m n.p.m.) 

oraz Otrębów – część południowo-zachodnia. Zachodnia granica miejscowości jest jednocześnie granicą 

Polski z Czechami. Wieś zajmuje powierzchnię 927 ha (9,27 km2). 

Przed przystąpieniem Polski do strefy Schengen, funkcjonowały tu przejścia graniczne do Czech: Kaczyce 

Dolne - Karviná Ráj I oraz Kaczyce Górne - Karwina Raj II. Przez Kaczyce przebiega linia kolejowa 

90 Zebrzydowice – Cieszyn.  

Wieś Kaczyce założona została w XIV wieku, prawdopodobnie przez ród Kaczów (Kaczyce to nazwa 

patronimiczna). Po raz pierwszy wzmiankowana w 1332 roku jako Kaczyce. W 1723 roku odnotowano 

podział na Kaczyce Górne i Dolne. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach piastowskiego 

księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia 

tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów 

(potocznie Austrii). 

W 1688 miejscowość przynależała do parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. 

W następnych latach tamtejsi proboszczowie z dość dużym powodzeniem zrekatolicyzowali 

miejscowość po okresie reformacyjnym, gdy większość mieszkańców regionu zmieniła wyznanie 

na luteranizm. 

W XVIII wieku właścicielami szlacheckimi wsi Kaczyce została rodzina Spensów z Boodenu. W 1796 roku 

właścicielem Kaczyc i Otrębowa został w spadku po ojcu Emanuel Traugott baron Spens z Booden, który 

w następnym roku sprzedał Otrębów Komorze Cieszyńskiej.  

W lipcu 1920 roku miejscowość decyzją Rady Ambasadorów znalazła się w granicach Polski. 

Ważnym wydarzeniem dla miejscowości było powstanie w Kaczycach (Otrębowie) Kopalni Węgla 

Kamiennego Morcinek w latach 70/80 XX wieku, a zlikwidowanej w roku 2000. 

Kończyce Małe 

Kończyce Małe to wieś sołecka położona w środkowej części gminy Zebrzydowice, zajmująca 

powierzchnię 1194 ha (11,94 km) Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 937 łącząca miasta 

Cieszyn i Jastrzębie-Zdrój oraz linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn, na której znajduje 

się przystanek kolejowy. W miejscowości znajduje się Zamek oraz kościół pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny, obydwa wpisane do rejestru zabytków. 
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Pierwszymi osadnikami w Kończycach byli przybysze z Niemiec. Była to wieś książęca, która politycznie 

znajdowała się w granicach utworzonego w 1290 r. piastowskiego księstwa cieszyńskiego, które 

od 1327r. było lennem Królestwa Czech. Od 1526 r., w wyniku objęcia tronu czeskiego przez 

Habsburgów, aż do 1918 r. wieś pozostawała w granicach monarchii Habsburgów (potocznie Austrii). 

We wsi w 1919 r. miały miejsce walki, w czasie polsko-czechosłowackich konfliktów granicznych (starcia 

z wojskimi czeskimi) w trakcie których zginął kpt. Cezary Haller (brat generała Józefa Hallera). 

Marklowice Górne  

Wieś sołecka Marklowice Górne położona jest w północnej części gminy Zebrzydowice. Obszarowo jest 

najmniejsza spośród sołectw wchodzących w skład gminy. Jej powierzchnia zajmuje 464 ha (4,64 km). 

Jej powstanie, podobnie jak w przypadku Zebrzydowic, Kończyc Małych i Kaczyc, wiąże 

się z przeprowadzaną pod koniec XIII wieku na terytorium późniejszego Górnego Śląska wielką akcją 

osadniczą (tzw. łanowo-czynszową).  

Początkowo dzisiejsze tereny Marklowic Górnych stanowiły fragment wsi Marklowice, z której w XVII w. 

wyodrębniły się dwie miejscowości Marklowice Górne i Marklowice Dolne, administracyjnie połączone 

ponownie w jedną gminę pod koniec XIX w. Na początku XVIII w. jej właścicielem był Jan Adam z rodu 

Bludowskich, a później Ernest Leberecht Bludowski, dzięki małżeństwu z Elżbietą Konstancją 

Marklowską. W tym czasie znajdował się tu zamek, folwark, browar i punkt celny. 

Po najeździe wojsk czechosłowackich w 1919 roku gmina została podzielona: część zachodnia 

(Marklowice Dolne) została włączona do Czechosłowacji, natomiast część wschodnia (Marklowice 

Górne) do Polski. Granice zostały zatwierdzone przez tzw. Radę Ambasadorów w 1920 r. – po stronie 

polskiej znalazła się szkoła, zaś po stronie czechosłowackiej kościół i cmentarz. 

Po zajęciu przez wojska polskie Zaolzia w październiku 1938 r. granica polsko-czechosłowacka została 

zastąpiona wewnątrzpaństwową granicą powiatów frysztackiego (który obejmował Marklowice Dolne) 

i cieszyńskiego (do którego należały Marklowice Górne). Po II wojnie światowej powrócono do granic 

z okresu międzywojennego. 

W latach 1945 - 1955 w Marklowicach Górnych stacjonowała strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. 

W miejscowości, do czasu układu z Schengen, funkcjonowało przejście graniczne Marklowice Górne  

- Dolní Marklovice. 

Wnioski:  

– korzystne położenie w sąsiedztwie miasta Jastrzębie-Zdrój,  

– położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym – połączenie drogowe z Republiką Czeską i dalej 

na południe Europy, 

– węzeł kolejowy - w ruchu międzynarodowym znaczenie stacji wciąż jest duże, choć zmalało 

po wejściu Polski do układu z Schengen, 
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– atrakcyjne położenie na obszarze przygranicznym umożliwia aktywną współpracę 

transgraniczną z Czechami i Słowacją (północno-zachodnia część powiatu cieszyńskiego). 

2.2 Samorząd 

Organami Gminy Zebrzydowice z mocy ustawy są wójt i rada gminy. 

Statut gminy Zebrzydowice przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice VII/61/03 z dnia 26 czerwca 

2003 r., wskazuje jej jednostki organizacyjne powołane w celu wykonywania zadań publicznych: 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 

– Zespół Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego 

 Szkoła Podstawowa, 

 Gimnazjum w Kaczycach, 

– Zespół Szkół w Zebrzydowicach: 

 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, 

 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, 

– Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych, 

– Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, 

– Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach z oddziałami w Kaczycach, Kończycach Małych 

i Marklowicach Górnych, 

– Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, 

– Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach, 

– Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach. 

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. 
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Rysunek 3 Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Zebrzydowicach 

Źródło: http://www.zebrzydowice.pl 

Gmina Zebrzydowice jest członkiem niżej wymienionych związków i stowarzyszeń: 

– Śląski Związek Gmin i Powiatów - stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności 

lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. Związek zrzesza obecnie 

117 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów regionu śląskiego. Teren 

jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców. Wszystkie podejmowane 

przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych 

wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera 

się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - które 

wspólnie realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu. Główne 

pola działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to: kształtowanie wspólnej polityki 

samorządów lokalnych, reprezentowanie interesów samorządu lokalnego, informowanie 

i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk i programów UE, polityka miejska, działalność 

na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów i promocja, realizacja programu „Rozwój 

obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego” oraz działalność 

informacyjno-szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów. 

– Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – obecnie zrzesza 17 samorządów, 

gminy powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, wodzisławskiego, powiat grodzki Jastrzębie-Zdrój 

oraz ziemski – cieszyński. Bezpośrednim impulsem działania na rzecz utworzenia stowarzyszenia 

stała się decyzja zainteresowanych samorządów o dążeniu do powstania Euroregionu Śląsk 
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Cieszyński. Negocjacje prowadziły gminy Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej 

z Jastrzębiem-Zdrój i Zebrzydowicami, co w efekcie doprowadziło najpierw do założenia 

stowarzyszenia gmin, a później - samorządów lokalnych. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie 

rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich, poprzez 

współpracę w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Stowarzyszenie dodatkowo wspiera rozwój 

w obszarach przygranicznych. Realizacja celów i zadań odbywa się poprzez wdrażanie projektów 

własnych i wspieranie projektów innych instytucji. 

– Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej (dawniej Związek Komunalny Ziemi 

Cieszyńskiej). 

– Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” – obszarem działania LGD wg danych 

na 31.12.2014 jest 8 gmin powiatu cieszyńskiego. Działalność dotyczy przede wszystkim 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska 

naturalnego, zasobów historyczno-kulturowych i równości szans. LGD podejmuje inicjatywy 

i działania mające na celu m. in. rozwój produktów lokalnych i regionalnych, rozwój turystyki, 

przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 

aktywizację gospodarczą i zawodową mieszkańców.  

– Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” – obszarem działania LGR jest 7 gmin: Chybie, Dębowiec, 

Goczałkowice Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice. Do celów LGR należą 

m.in. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 

aktywizowanie i integrowanie społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, 

łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybactwa. 

Gmina Zebrzydowice prowadzi również aktywną działalność w ramach współpracy transgranicznej. 

Należy do Euroregionu Śląsk Cieszyński, który jest obszarem współpracy transgranicznej powołanym 

na podstawie umowy między regionami przygranicznymi. Siedzibami Euroregionu są dwa partnerskie 

miasta: Cieszyn po stronie polskiej oraz Czeski Cieszyn po stronie czeskiej. 

Ze strony polskiej w skład Euroregionu wchodzą: 

 gminy powiatu cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 

Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, 

 gminy powiatu bielskiego: Jasienica, Jaworze, 

 gmina powiatu wodzisławskiego: Godów, 

 miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój. 

Ze strony czeskiej w skład Euroregionu wchodzą: 

 obszar powiatu Karwina, 

 przygraniczna część powiatu Frydek-Mistek. 

Głównymi celami i zadaniami Euroregionu są następujące dziedziny działalności:  
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– wymiany doświadczeń i informacji w rozwoju regionu, 

– wymiany doświadczeń i informacji na temat rynku pracy, 

– współpraca w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, 

– rozwiązań dla wspólnych interesów w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności 

i bezpieczeństwa publicznego, 

– rozwiązań wspólnych problemów ekologii i środowiska, 

– współpracy w zapobieganiu i rozwiązywaniu skutków klęsk żywiołowych, 

– współpracy gospodarczej i handlowej, 

– rozwoju turystyki, w tym rozwoju i dalszej poprawy kontaktu granicy, 

– działań wspierających rozwój kultury, edukacji i sportu, w szczególności dostarczanie informacji 

na temat poszczególnych działań, 

– wymiany kulturalnej i zarządzania wspólnego dziedzictwa kulturowego, 

– wzajemnej współpracy i usług ratownictwa górskiego na obszarze Euroregionu, 

– współpracy między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregion1. 

W okresie 2007-2013 gmina Zebrzydowice zrealizowała projekty transgraniczne z Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w tym z Funduszu 

Mikroprojektów.  

W dniu 02 stycznia 2014r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Zebrzydowice a Obec 

Vel’ké Rovné (Słowacja). 

Strony porozumiały się w sprawie rozwoju wzajemnej dalszej współpracy, która zacieśniłaby stosunki 

pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz miejscowymi 

przedsiębiorcami obu gmin. 

Obie strony, na bazie dotychczasowych doświadczeń związanych ze zrealizowanym projektem 

nr WTSL.02.01.00-24-261/10 pn. „Aktywnie w stronę turystyki”, w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, są zainteresowane 

stworzeniem takiej współpracy, której celem byłoby dalsze ożywienie i rozwój ruchu drogowego, 

wymiany turystycznej oraz tradycji kulturalnego, gospodarczego i społecznego życia pomiędzy Polską 

a Republiką Słowacką. Ponadto obie strony wyrażają chęć zaplanowania wspólnych projektów w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. 

Dziedziny, w których gminy partnerskie zdecydowały się na współpracę, to: 

– wymiana doświadczeń i współpraca w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki, 

                                                           
1 Na podstawie: www.euregio-teschinensis.eu. 
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– nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi i placówkami oświatowymi 

działającymi na terytoriach obu stron umowy, celem lepszego poznania własnej historii, 

dziedzictwa narodowego i regionalnego jak również współczesnego życia, 

– utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, które mają siedziby na terenie stron 

umowy, 

– dwustronne uczestnictwo we wspólnie organizowanych projektach, przede wszystkim 

w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, o charakterze edukacyjnym 

i gospodarczym, które są organizowane przez przedstawicieli gmin, kluby sportowe, instytucje 

kulturalne lub inne czynne organizacje na terenie stron umowy, 

– wymiana poglądów, doświadczeń i specjalistów, jak również organizacja spotkań roboczych 

w zakresie pracy urzędów działających na terenie stron umowy. 

Poniżej zestawiono działania realizowane przez gminę Zebrzydowice w latach 2007-2014 w ramach 

współpracy transgranicznej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
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Tabela 2 Projekty realizowane przez gminę Zebrzydowice  w ramach współpracy transgranicznej 

 Nazwa projektu Termin realizacji Zakres 
Całkowita 
wartość 
projektu 

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 

Aktywnie w stronę turystyki pogranicza III.2011r. – XII.2013r. 

Rozwój społeczno – gospodarczy; rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki; zakres: remont 
sanitariatów i kuchni w zamku w Kończycach Małych, budowa ścieżki turystycznej w Zebrzydowicach; 
wykonanie zjeżdżalni do kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach, wykonanie stanowiska 
wędkarskiego przy stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach, remont ogrodzenia kompleksu pałacowego 
w Zebrzydowicach; zakup stojaków rowerowych, wykonanie punktów odpoczynkowych zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w Kaczycach ( boisko, plac zabaw, altana), zakup wyposażenia (parasole, stoły, ławki), 
zakup materiałów promocyjnych, tablice informacyjne. 

4 468 311,26 

Program  Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 

Współpraca młodych ludzi nie zna granic VIII.2011r. – VI.2013r. 

Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Projekt ukierunkowany na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji; 
zakres: kurs nauki języka czeskiego, zakup sprzętu audiowizualnego, sportowego, wykonanie projektu 
okablowania, wspólne działania sportowe, krajoznawcze, rajdy, prezentacja szkoły, warsztaty rękodzieła, 
promocja projektu 

146 643,00 

Rowerem do sąsiadów V.2008r. - XII.2009r. 

Projekt realizowany gminy Zebrzydowice, Godów i Petrovice u Karvine. W Gminie Zebrzydowice wykonano 
kąpielisko na stawie Młyńszczok, wyposażone w atrakcje wodne i sprzęt wraz z małą architekturą, remont 
pomostu widokowego, ścieżki rowerowe wraz z punktami odpoczynkowymi, ich oznakowaniem, wspólne 
imprezy i materiały promocyjne. 

1 514 287,64 

Projekt turystycznej ścieżki rowerowej 
łączącej Karvinę z Zebrzydowicami 

V.2009r. - III.2010r. 
Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę 
z Zebrzydowicami. Połączenie dotyczyło przedłużenia ul. Jutrzni w Zebrzydowicach z ul. Ziżkovą w Karvinie. 

56 375,17 

"E - oferta"- aktywna promocja 
multimedialna 

VI.2009r.-XII.2010r. 

W ramach projektu zakupiono wyświetlacz na którym w pętli czasowej prezentowane są najważniejsze obiekty 
turystyczne, sportowo-rekreacyjne oraz dostępne są aktualne informacje z nimi związane. Zakupiony serwer 
wraz z oprogramowaniem pozwolił na utworzenie stałego tzw Hot Spota dla mieszkańców i partnerów 
projektu oraz wszystkich turystów. Zrealizowano również film promocyjny gminy, który dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach oraz na stronach internetowych partnerów projektu 
a także wyświetlany jest w pętli w holu zamku w Zebrzydowicach. W centrum miejscowości zamontowano 
tablicę LED, na której 24 h dobę prezentowane są zaproszenia na wydarzenia kulturalne w gminach 
Zebrzydowice, Hażlach oraz Obec Petrovice. 

55 632,00 

Wiem gdzie jestem! - system nawigacji i 
informacji turystycznej w gminie 
Zebrzydowice - etap II 

III.2009r. - XII.2009r. 
Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Wykonanie systemu nawigacji i informacji turystycznej 
na terenie gminy Zebrzydowice. 

72 454,18 

Źródło: dane gminy
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Wnioski: 

– przynależność do Euroregionu Śląsk Cieszyński, 

– duża aktywność w ramach współpracy transgranicznej. 

2.3 Budżet samorządu 

Na poniższym wykresie zestawiono dochody gminy Zebrzydowice w latach 2009-2013. Dochody ogółem 

w roku 2013 były wyższe w stosunku do roku 2009 o 32,4%. Obserwuje się systematyczny wzrost 

dochodów własnych, poza spadkiem w roku 2010. Poziom dochodów własnych w roku 2013 w stosunku 

do roku 2009 był wyższy o 10,1%. Od roku 2009 do 2012 wzrastał również poziom subwencji, który 

w roku 2013 był niższy w stosunku do roku poprzedniego o 4,6%. Wysokość dotacji ogółem dla gminy 

Zebrzydowice w ostatnich pięciu latach była zróżnicowana. Najwyższy poziom w tym zakresie został 

osiągnięty w roku 2010.  

Wykres 2 Dochody gminy Zebrzydowice w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Wartość dochodów per capita w gminie Zebrzydowice systematycznie wzrasta, poza nieznacznym 

spadkiem w roku 2011. W roku 2013 dochody na jednego mieszkańca w gminie Zebrzydowice były 

zbliżone do dochodów per capita w powiecie cieszyńskim. Według danych GUS w gminach wiejskich 

powiatu cieszyńskiego w roku 2013 dochody na jednego mieszkańca wynosiły 2 922,82 zł, co oznacza, 

że w gminie Zebrzydowice były one wyższe o 4,1%. 
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Wykres 3 Dochody na jednego mieszkańca w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Adekwatnie do uzyskanych dochodów w roku 2013 poniesiono najwięcej wydatków. Wydatki ogółem 

w roku 2013 wzrosły o 6,5% w stosunku do roku 2009. Wysokość wydatków bieżących wzrosła o 26%. 

Wartość wydatków inwestycyjnych w analizowanym okresie zmniejszała się. W roku 2013 wysokość tych 

wydatków była o 26,3% niższa niż w roku 2009 (37% wydatków ogółem) i stanowiła 25,7% wydatków 

ogółem. 

Wykres 4 Wydatki budżetowe gminy Zebrzydowice w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Poniżej zestawiono wydatki, jakie poniosła gmina Zebrzydowice na jednego mieszkańca w latach 2009-

2013. W analizowanym okresie wydatki te były zawsze wyższe od średniej dla powiatu cieszyńskiego. 

Zgodnie z danymi GUS wydatki poniesione na jednego mieszkańca w gminach wiejskich powiatu 

cieszyńskiego w roku 2013 wynosiły 2 820,19 zł, co oznacza, że wydatki w gminie Zebrzydowice 

są na poziomie zbliżonym (wydatki wyższe o 0,5%). 
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Wykres 5 Wydatki na jednego mieszkańca w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

W roku 2013 dochody per capita w gminie Zebrzydowice przewyższyły poziom wydatków o 209,40 zł. 

W poprzednich czterech latach to wydatki ponoszone na jednego mieszkańca były zawsze wyższe 

od uzyskanych dochodów. 

Wykres 6 Porównanie dochodów i wydatków per capita w gminie Zebrzydowice w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Porównując dochody i wydatki budżetowe w latach 2009-2013 należy zauważyć, że w analizowanym 

okresie tylko w roku 2013 dochody ogółem przewyższyły wydatki. We wcześniejszych latach wydatki 

były większe niż dochody. Najwyższy deficyt budżetowy odnotowano w roku 2009 i wynosił 

on 4 751 274,76 zł. Deficyt w roku 2012 był już niższy o 64% i wynosił 1 691 476,29 zł. 
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Wykres 7 Porównanie dochodów i wydatków budżetowych ogółem w gminie Zebrzydowice w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Wnioski:  

– wzrost dochodów ogółem (w stosunku do roku 2009 o 32,4%), 

– dochody per capita wyższe w stosunku do gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego (o 4,1%), 

– wzrost wydatków ogółem (o 6,5% w stosunku do roku 2009), 

– zmniejszająca się wartość wydatków inwestycyjnych (25,7% wydatków ogółem w roku 2013), 

– wydatki per capita na poziomie gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego, 

– brak deficytu budżetowego w roku 2013. 

2.4 Zagospodarowanie przestrzenne 

Główne kierunki rozwoju gminy Zebrzydowice ujęte są w obowiązującym Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice (Uchwała NR XXVII/271/13 Rady 

Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice). Zgodnie z zapisami dokumentu Zebrzydowice 

mają być gminą otwartą na otoczenie, wykorzystującą swoje cechy i zasoby przyrodnicze oraz położenie 

w układzie województwa i kraju. Dla osiągnięcia takiej wizji rozwoju sformułowane zostały cztery cele 

strategiczne:  

– Porządkowanie układu osadniczego gminy, przy uwzględnieniu naturalnych zagrożeń. 

– Wykorzystanie niezainwestowanych terenów w centrum gminy, szczególnie terenów 

pokolejowych dla rozwoju nowych działalności i usług. 

– Zagospodarowanie terenów wzdłuż granicy państwa z uwzględnieniem wskazanego 

przygranicznego obszaru funkcjonalnego powiązań z Karwiną. 

– Ochrona obszaru gminy przed skutkami eksploatacji węgla kamiennego i metanu, 

w tym oddziaływania transgranicznego zagrażającym zabudowie i wartościom przyrodniczym 

oraz tworzenie prawnych form ochrony występujących wartości przyrodniczych. 
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Istniejący układ funkcjonalno-przestrzenny gminy charakteryzuje się następującymi istotnymi 

dla planowania rozwoju gminy elementami, powiązaniami i zjawiskami: 

– układ zabudowy jest bardzo rozproszony przy występujących koncentracjach zabudowy 

w centrum gminy (sołectwo Zebrzydowice na północ od stacji kolejowej „Zebrzydowice”) 

oraz w rejonach Kończyc Małych przy ul. Jagiellońskiej i Kaczyc przy ulicach Jana III Sobieskiego 

i Harcerskiej), 

– w układzie przestrzennym gminy wyraźnie wydziela się dolina rzeki Piotrówki z licznymi 

potokami i ciekami wodnymi tworzącymi bogaty układ terenów przyrodniczych ze zbiornikami 

wodnymi i stawami, 

– obszary leśne gminy nie tworzą zwartego systemu, lecz występują w różnych kompleksach 

w północnej, środkowej i południowej części gminy (lasy o lokalnych nazwach: „Pilarówka”, 

„Grabina”, „Gawliniec”, „Siroczy Las”, „Szydłówka”, „Kaczycki Las”, „Kamieniec”, „Otrębowski 

Las”), 

– w układzie gminy znaczącymi elementami zagospodarowania terenów są tereny kolejowe stacji 

Zebrzydowice oraz tereny nieużytków po byłej kopalni „Kaczyce”, na których częściowo lokują 

się nowe przedsiębiorstwa np. NWR Karbonia SA, Cover, JP Pilch, Dalkia Powerline (aktualnie 

Veolia), 

– tak jak wyróżniają się w układzie gminy koncentracje budownictwa mieszkaniowego, to można 

również wskazać rejony koncentracji użytkowań usługowych, takich jak: urbanistyczne centrum 

gminy w rejonie ul. Ks. A. Janusza, tereny usługowe w sołectwie Kaczyce przy ul. Harcerskiej, 

Sobieskiego i Morcinka, tereny usługowe przy ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych,  

– tereny rolne gminy nie występują w zwartych dużych areałach umożliwiających gospodarkę 

wysokotowarową. Znaczna ilość sadów oraz występowanie zabudowy mieszkaniowej 

na obszarach rolnych (jako zjawisko, które należy uznać za nieodwracalne) predysponuje 

rolniczą przestrzeń produkcyjną gminy do rozwoju w kierunku upraw sadowniczych 

i agroturystyki. 

Przygraniczne położenie gminy oraz zróżnicowane ukształtowanie terenu spowodowały, że układ 

osadniczy gminy jest bardzo rozproszony, a ukształtowanie przestrzeni nie tworzy komunikacyjnej 

całości. Zjawisko rozpraszania się zabudowy, będące już wielowiekowym procesem jest podstawowym 

zagrożeniem ładu przestrzennego gminy. 

W centrach poszczególnych wsi gminy Zebrzydowice dominuje zabudowa jednorodzinna zwarta, 

natomiast na obrzeżach zagrodowa zabudowa rozproszona. Wyróżnić można także: 

– zabudowę pojedynczych obiektów użyteczności publicznej i usługowej (w szczególności 

przy drodze wojewódzkiej 937), 

– zabudowę obiektów i urządzeń przemysłowych i produkcyjnych, 
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– zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice 

wskazano, że w planowaniu rozwoju gminy wymagane będzie uwzględnienie uwarunkowań 

wynikających z bardzo rozproszonego układu zabudowy oraz zagrożeń rozwoju gminy (zagrożenia 

powodziowe, zagrożenia ruchami masowymi ziemi (osuwiska), zagrożenia wynikające 

z transgranicznego oddziaływania inwestycji planowanych na obszarze Republiki Czeskiej, zagrożenia 

wynikające z oddziaływania planowanej do realizacji Kolei Szybkiej, Zagrożenia wynikające z trwającego 

procesu rozpraszania się zabudowy). 

Aktualnie w gminie Zebrzydowice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zebrzydowice, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 

r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 99, poz. 2818 oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego 

z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 17, poz. 439), w części zmieniony 

zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.12.2010 r. w sprawie częściowej 

zmiany planu, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47, poz. 864, z dnia 2 marca 2011 r. 

W okresie 2005 – 2014 w gminie Zebrzydowice wydano 326 pozwoleń na budowę nowych budynków 

mieszkalnych i 26 pozwoleń na budowę w ramach budownictwa związanego z działalnością 

gospodarczą.  

Tabela 3 Liczba pozwoleń na budowę w gminie Zebrzydowice w l. 2005-2014. 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

liczba wydanych pozwoleń na budowę 
nowych budynków mieszkalnych 

31 24 34 30 30 37 49 40 20 31 

w tym wydanych w ramach planowanego  
gospodarstwa rolnego specjalistycznego 

b/d b/d b/d b/d 1 1 0 4 2 6 

liczba wydanych pozwoleń na budowę 
w ramach budownictwa związanego 
z działalnością gospodarczą 

5 5 0 2 2 1 1 4 4 2 

Źródło: dane gminy Zebrzydowice 

Łączna powierzchnia budynków, za którą odprowadzany jest podatek od nieruchomości w roku 2014 

wynosiła 528 822 m2, z czego 71,3% to powierzchnia budynków mieszkalnych.  

Tabela 4 Powierzchnia budynków podlegających podatkowi od nieruchomości [m2] 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

budynki mieszkalne 346 959 355  823 359 661 367 417 377 414 

budynki działalność gospodarcza 62 496 63 540 60 916 61 056 61 493 

budynki działalność służba zdrowia 1 595 1 822 1 669 4 742 4 757 

budynki pozostałe 51 165 51 994 52 448 53 493 52 861 

garaże 27 495 28 633 29 522 30 739 32 297 

łącznie 489 710 145 989 504 216 517 447 528 822 

Źródło: dane gminy Zebrzydowice 

Analizy prawne przeprowadzone na potrzeby Studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zebrzydowice wskazują, że: 
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– największy udział w powierzchni obszaru gminy (ponad 62 %) ma własność prywatna, 

– w powierzchni gruntów nieprywatnych zdecydowanie przeważa własność Skarbu Państwa 

(prawie 29 %), a w tym własność Lasów Państwowych (ponad 18 %), 

– udział własności Gminy Zebrzydowice w powierzchni całej gminy wynosi niecałe 5% 

i w większości są to powierzchnie zainwestowane (zabudowane budynkami, urządzeniami 

sportowo-rekreacyjnymi, drogi gminne) lub stanowiące elementy środowiska przyrodniczego 

gminy. 

Ponadto dokument wskazuje na  następujące tereny, które mogą być wskazane dla różnych kierunków 

urbanizacji gminy: 

– tereny dla rozwoju usług i działalności gospodarczych: 

 w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Jana Kochanowskiego, ks. A. Janusza, Granicznej, 

Wojska Polskiego, 

 w Kończycach w rejonie ulic: Janusza Korczaka i Botanicznej, Jagiellońskiej, 

– tereny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i lokalizacji gospodarstw agroturystycznych: 

 w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego, Nowy Dwór, Wojska Polskiego, 

 w Kończycach Małych w rejonie ulicy Miodowej, 

 w Marklowicach Górnych w rejonie ulicy Adama Mickiewicza. 

We władaniu Gminy Zebrzydowice znajduje się również szereg terenów, których powierzchnia stanowi 

zasób przyrodniczy gminy (tereny zadrzewione, zieleń łęgowa, stawy i zbiorniki wodne). Tereny te mogą 

być miejscem organizacji różnych form wypoczynku i rekreacji bez lokalizacji ich wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych. 

Na terenie gminy Zebrzydowice spośród obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych występują:  

– Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód: 

 strefa ochrony bezpośredniej ujęcia brzegowego przy rzece Piotrówka obejmująca 

obszar w promieniu 25,0 m od ujęcia, zgodnie z decyzją WZS-6223/30/2000 (aktualnie 

wyłączone z eksploatacji), 

 strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia podziemnego „KAROLINKA" w Kończycach 

Małych. Strefę tą stanowi ogrodzenie wokół ujęcia, 

 strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia podziemnego przy ul. Myśliwskiej 

w Kończycach Małych. Strefa ochrony bezpośredniej obejmuje obszar w promieniu 

10,0 m od każdej ze studni, natomiast strefa ochrony pośredniej obejmuje obszar 

w promieniu 40,0 m od studni oznaczonej jako SW-6. Strefa ta swoim obszarem 
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obejmuje również pozostałe studnie. Strefa ochrony pośredniej ustanowiona jest 

zgodnie z decyzją WZS 621039/99, 

 strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia „BOTANICZNA” w Kończycach Małych obejmuje 

teren o promieniu 8,5 m liczony od osi każdej ze studni, zawarty w ogrodzeniach – 

kwadratach o boku 17,0 m. Strefa ochrony bezpośredniej została ustanowiona decyzją 

WS.6341.00185.2012. 

– Udokumentowane złoża kopalin: złoża węgla kamiennego Morcinek, Morcinek 1, Bzie Dębina, 

Zebrzydowice, Bzie Dębina 1 Zachód, kruszyw naturalnych Kończyce Wielkie oraz metanu 

Kaczyce I. 

Spośród wyżej wymienionych eksploatacja prowadzona jest jedynie w złożu Kaczyce I, dla którego 

ustanowiono obszar i teren górniczy Kaczyce I. 

– Grunty orne klasy III oraz lasy chronione zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2013.1205 j.t. z późn. zm.) 

Na terenie gminy nie występują formy ochrony przyrody, filary ochronne oraz główne zbiorniki wód 

podziemnych. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dla gminy Zebrzydowice przyjęto 

realizację: 

– zadania o znaczeniu ponadlokalnym p.n. „Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa  

- Katowice - Wiedeń" (dotyczy bezpośrednio uwarunkowań rozwoju gminy), 

– inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym pn. „Budowle regulacyjne na rzece 

Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry 

wraz z Wartą (związane jest z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi zlewni rzeki Odry i Olzy). 

Dużym wyzwaniem dla gminy jest zagospodarowanie terenów stacji kolejowej Zebrzydowice (ok. 30 ha), 

gdyż w układzie przestrzennym gminy stanowią obszar centralny, który może być miejscem realizacji 

usług nawet o znaczeniu ponadlokalnym oraz miejscem tworzenia nowych miejsc pracy w wytwórczości 

i usługach. W tym obszarze ustalono również możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. Istotnym jest aby zagospodarowanie tych terenów następowało w sposób 

planowy z zachowaniem zasad kształtowania ładu przestrzennego. 

Drugim obszarem, gdzie planuje się znaczny rozwój nowych działalności gospodarczych, są tereny 

zlikwidowanej kopalni „Morcinek”. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice 

w ramach obszarów przeznaczonych do urbanizacji wskazano powierzchnie: ok 700 ha nowych terenów 

dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, ok. 140 ha dla zachowania i rozwoju funkcji usługowych gminy, w tym 

sportu i rekreacji oraz ok. 120 ha dla rozwoju aktywności gospodarczych. W strukturze funkcjonalno-

przestrzennej gminy wyraźnie wydzielono wyłączony z zabudowy obszar rolniczy, leśny oraz dolin rzek 



Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku  

 

 

Strona 30 

i potoków (z zachowaniem istniejących i możliwością tworzenia zbiorników wodnych i stawów) jako 

obszar równoważący skutki urbanizacji gminy oraz obszar o którym decydowały będą przyszłe pokolenia. 

Wnioski:  

– uwarunkowania w planowaniu przestrzennym wynikające z bardzo rozproszonego układu 

zabudowy oraz zagrożeń rozwoju gminy (zagrożenia powodziowe, zagrożenia ruchami 

masowymi ziemi (osuwiska – tereny predysponowane do wystąpienia osuwisk), zagrożenia 

wynikające z transgranicznego oddziaływania inwestycji planowanych na obszarze Republiki 

Czeskiej, zagrożenia wynikające z oddziaływania planowanej modernizacji linii kolejowej E 65, 

zagrożenia wynikające z trwającego procesu rozpraszania się zabudowy), 

– ukształtowanie przestrzeni nie tworzy komunikacyjnej całości, 

– obecność terenów, które mogą być wskazane dla różnych kierunków urbanizacji gminy: tereny 

dla rozwoju usług i działalności gospodarczych (w Zebrzydowicach: w rejonie ulic: Jana 

Kochanowskiego, Ks. Antoniego Janusza, Granicznej, Wojska Polskiego, w Kończycach: w rejonie 

ulic: Janusza Korczaka i Botanicznej, Jagiellońskiej), tereny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej 

i lokalizacji gospodarstw agroturystycznych (w Zebrzydowicach: w rejonie ulic Juliusza 

Słowackiego, w Kończycach Małych w rejonie ulicy Miodowej, w Marklowicach Górnych 

w  rejonie ulicy Adama Mickiewicza), 

– złoża kopalin: złoża węgla kamiennego Morcinek, Morcinek 1, Bzie Dębina, Zebrzydowice, Bzie 

Dębina 1 Zachód, kruszyw naturalnych Kończyce Wielkie oraz metanu Kaczyce I, 

– konieczność zagospodarowania terenów stacji kolejowej Zebrzydowice (ok. 30 ha), gdyż 

w układzie przestrzennym gminy stanowią obszar centralny, który może być miejscem realizacji 

usług nawet o znaczeniu ponadlokalnym oraz miejscem tworzenia nowych miejsc pracy 

w wytwórczości i usługach, 

– Możliwość rozwoju nowych działalności gospodarczych na  terenach zlikwidowanej kopalni 

„Morcinek”. 

2.5 Demografia 

Gminę Zebrzydowice zamieszkuje 13 144 osoby, w tym 6 704 kobiety (51% mieszkańców) i 6 440 

mężczyzn (49% mieszkańców). Mieszkańcy gminy stanowią 7,4% ludności powiatu cieszyńskiego 

(177 479 osób w roku 2013). 
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Wykres 8 Liczba ludności w gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

 
Analizując liczbę mieszkańców gminy Zebrzydowice w ostatniej dekadzie można zaobserwować, 

że zaludnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową (wzrost o 6,1% 

w stosunku do roku 2004). Konsekwentny przyrost ludności ma duże znaczenie dla potencjału 

demograficznego gminy i warunkuje dobre perspektywy dla jej rozwoju. Można wnioskować, 

że w ocenie społecznej zamieszkiwanie na terenie gminy Zebrzydowice jest ugruntowane czynnikiem 

o znaczeniu pokoleniowym. Determinuje to postawy społeczne, takie jak przywiązanie do miejsca 

zamieszkania, więzi społeczne, poczucie stabilności i chęć angażowania się w działania wpływające 

na rozwój społeczno-gospodarczy.  

Tabela 5 Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn 

Jednostka 
terytorialna 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

p. cieszyński 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 

Zebrzydowice 105 105 105 104 105 105 105 105 104 104 

woj. śląskie 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Polska 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Źródło: dane GUS 

W strukturze demograficznej gminy widoczna jest nieznaczna przewaga liczby kobiet nad liczbą 

mężczyzn, utrzymująca się na zbliżonym poziomie w ostatnich dziesięciu latach. Taka nieznaczna 

przewaga nie stanowi jednak zagrożenia dla zachowania równowagi w proporcji pomiędzy liczbą kobiet 

a liczbą mężczyzn na tym terenie. 

Tabela 6 Wskaźnik gęstości zaludnienia w l. 2004-2013 

Jednostka 
terytorialna 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

p. cieszyński 233 234 234 234 236 237 241 242 243 243 

Zebrzydowice 297 299 304 306 311 313 312 315 316 317 

woj. śląskie 381 380 379 377 377 376 376 375 374 373 

Polska 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 

Źródło: dane GUS 
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Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy Zebrzydowice wynosi 317 os./km2 i jest wyższy w odniesieniu 

do średniej dla powiatu cieszyńskiego, która wynosi 243 os./km2 oraz zdecydowanie wyższy od średniej 

ogólnopolskiej ( 123 os./km2) , natomiast niższy od wartości dla województwa śląskiego (373 os/km2). 

Poniższe zestawienie prezentuje wskaźnik gęstości zaludnienia poszczególnych jednostek należących 

do gminy Zebrzydowice. 

Tabela 7 Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Zebrzydowice 

Jednostka terytorialna Liczba ludności Gęstość zaludnienia [os./km2] 

Zebrzydowice 5 383 347,2 

Kaczyce 3 095 336,4 

Kończyce Małe 3 373 283,4 

Marklowice Górne 11 069 232,3 

Gmina Zebrzydowice 12 920 310,5 

Źródło: dane gminy 

Wieś Zebrzydowice, składająca się z dwóch sołectw (Zebrzydowice Górne i Zebrzydowice Dolne) stanowi 

najbardziej zaludnioną miejscowość gminy. Najmniej liczne jest sołectwo Marklowice Górne i tutaj 

tez wskaźnik gęstości zaludnienia jest najniższy. Różnica w ilości mieszkańców przypadających na 1 km2 

pomiędzy jednostką najbardziej zaludnioną (Zebrzydowice) a najmniej zaludnioną (Marklowice Górne) 

wynosi 114,9 os./km2. Sołectwo Kończyce Małe wykazuje gęstość zaludnienia poniżej średniej dla całej 

gminy, natomiast sołectwo Kaczyce cechuje wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia w stosunku 

do powierzchni. 

Przyrost naturalny w gminie Zebrzydowice w latach 2004-2013 był zróżnicowany, ale zawsze przyjmował 

wartości dodatnie. Najwyższą wartość odnotowano w 2011 r., natomiast najniższą rok wcześniej. 

Wykres 9 Przyrost naturalny ogółem w gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

Należy zauważyć, że wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 000 mieszkańców w gminie Zebrzydowice 

znacząco przewyższa wartość  wskaźnika dla Polski i dla województwa śląskiego. W stosunku do powiatu 

cieszyńskiego gmina Zebrzydowice odnotowała niższy wskaźnik tylko w latach 2007 i 2011. 
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Tabela 8 Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 000 ludności 

Jednostka 
terytorialna 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

pow. cieszyński 0,8 0,7 0,9 1,1 1,6 1,0 2,2 1,3 1,1 1,4 

Zebrzydowice 0,9 3,1 1,0 0,7 2,4 1,2 0,6 4,2 1,5 2,5 

woj. śląskie -1,2 -1,2 -0,8 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -1,0 -1,4 

Polska -0,4 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0 

Źródło: dane GUS 

Saldo migracji ogółem na 1 000 osób w gminie Zebrzydowice w ostatniej dekadzie osiągało wartości 

dodatnie, wzrastając sukcesywnie do roku 2008. W okresie 2008 – 2012 obserwuje się spadek wartości 

wskaźnika, który wzrósł ponownie w 2013 r. Jednocześnie od roku 2010 obserwuje się systematyczny 

spadek salda migracji zagranicznych na 1 000 osób, co może wydawać się niepokojące. 

Wykres 10 Wskaźnik salda migracji ogółem i migracji zagranicznych na 1 000 osób w gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

Wraz z danymi dotyczącymi przyrostu naturalnego, saldo migracji stanowi kluczowy czynnik wpływający 

na liczbę osób zamieszkujących gminę Zebrzydowice. Potencjał pozwalający na uzyskanie pozytywnej 

dynamiki przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji na analizowanym terenie osiągany jest 

głównie poprzez mechanizmy przyciągające do zamieszkania młodych ludzi. Do tej pory potencjał ten 

był wystarczająco wykorzystywany, jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku utrzymania się 

trendu migracji zagranicznych z 2013 roku, konieczne będzie podjęcie działań mających na celu wzrost 

atrakcyjności osiedleńczej. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę ludności gminy Zebrzydowice pod względem ekonomicznych 

grup wieku.  
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Wykres 11 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku [%] w gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ostatniej dekadzie obniżył się o ponad 2 punkty 

procentowe, co może oznaczać iż pomimo tego , że odnotowuje się dodatni przyrost naturalny w gminie, 

to w kontekście salda migracji zagranicznych może oznaczać , że rodziny z dziećmi wyjeżdżają za granicę. 

Udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze ludności gminy Zebrzydowice utrzymuje się 

na stabilnym poziomie w analizowanym okresie, chociaż trzeba zauważyć, że od roku 2007 nieznacznie 

spada. Natomiast o 3 punkty procentowe wzrósł w ostatnich dziesięciu latach udział osób w wieku 

poprodukcyjnym, ale pozostaje on zawsze niższy od udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (w roku 

2013 różnica wyniosła niecałe 3 punkty procentowe). 

Tabela 9 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku z uwzględnieniem podziału na płeć w gminie Zebrzydowice 

wyszczególnienie 2005 2007 2009 2011 2013 

ogółem w wieku przedprodukcyjnym  2 747 2 671 2 703 2 725 2 673 

udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem 22,0% 21,1% 20,9% 20,9% 20,3% 

kobiety 1 309 1 265 1 312 1 339 1 323 

mężczyźni 1 438 1 406 1 391 1 386 1 350 

ogółem w wieku produkcyjnym  7 875 8 068 8 215 8 151 8 144 

udział osób w wieku produkcyjnym w ludności ogółem 63,2% 63,8% 63,6% 62,6% 62,0% 

kobiety 3 837 3 937 3 975 3 861 3 806 

mężczyźni 4 038 4 131 4 240 4 290 4 338 

ogółem w wieku poprodukcyjnym  1 843 1 908 2 003 2 153 2 327 

udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem 14,8% 15,1% 15,5% 16,5% 17,7% 

kobiety 1 231 1 260 1 326 1 474 1 575 

mężczyźni 612 648 677 679 752 

Źródło: dane GUS 

Wskaźniki obciążenia demograficznego są miarą struktury wiekowej populacji – wskazują na stosunek 

liczby osób w wieku, gdy są one nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym (liczba 

dzieci w wieku 0-14 lat, liczba osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących w wieku 

produkcyjnym (liczba osób w wieku 15 - 59 lub 64 lata). 

Wysokie wartości tego wskaźnika, z jednej strony świadczą o zamożności i zdrowotności danego 

społeczeństwa (wydłużenie średniej długości życia), z drugiej strony są niekorzystne z punktu widzenia 
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finansów publicznych. Wskaźniki odnoszą się do liczby jednostek, które mogą być uzależnione 

od wsparcia innych w codziennym życiu (młodzież i osoby starsze) w liczbie osób, które są zdolne 

do zapewniania takiego wsparcia. 

Wartości wskaźnika dla gminy Zebrzydowice w porównaniu ze średnią ogólnopolską, średnią 

dla województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego przedstawiają się najmniej korzystnie (wartości 

wskaźników są wyższe).  

Tabela 10 Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2013 r. 

wskaźniki obciążenia demograficznego Polska woj. śląskie 
powiat 

cieszyński 
gmina 

Zebrzydowice 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

57,6 56,7 56,6 59,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

101,2 114,4 99,9 124,9 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

29,0 30,3 28,3 33,1 

Źródło: dane GUS 

Wysoki wskaźnik obciążenia jest zdecydowanie niekorzystny z gospodarczego punktu widzenia – 

wymaga podjęcia, z odpowiednim wyprzedzeniem, działań w zakresie polityki społeczno-opiekuńczej 

na danym terenie. 

Wnioski:  

– wzrost liczby ludności (o 6,1% w ostatniej dekadzie), 

– korzystny wskaźnik gęstości zaludnienia 317 os./km2, jest wyższy w odniesieniu do średniej 

dla powiatu cieszyńskiego, która wynosi 243 os./km2 oraz zdecydowanie wyższy od średniej 

ogólnopolskiej, wynoszącej 123 os./km2, natomiast niższy od wartości dla województwa 

śląskiego (373 os/km2), 

– wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 000 mieszkańców w gminie Zebrzydowice wynosi 

2,5 i znacząco przewyższa wartość wskaźnika dla Polski ( 0), dla województwa śląskiego (-1,4) 

oraz dla powiatu cieszyńskiego (1,4), 

– dodatnie saldo migracji ogółem na 1 000 osób (3,2), 

– ujemne saldo migracji zagranicznych na 1 000 osób (-1,07), 

– niekorzystne wskaźniki obciążenia demograficznego (wysoka dynamika starzenia 

się społeczności). 

2.6 Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i gości Gminy Zebrzydowice, gwarantowane jest przez służby 

porządkowe i ratownicze. Ładem i porządkiem publicznym na terenie gminy zajmuje się Policja. 

Komisariat Policji znajdujący się przy ul. Dworcowej 11 jest jednostką podległą Powiatowej Komendzie 

Policji w Cieszynie. Na czele jednostki w Zebrzydowicach stoi komendant wraz z zastępcą. W ramach 
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działań Komisariatu Policji w Zebrzydowicach funkcjonują dzielnicowi, których przydział obowiązków 

został podzielony na 5 dzielnic obejmujących również tereny poza Gminą Zebrzydowice. 

Tabela 11 Obszar działania dzielnicowych Komisariatu Policji w Zebrzydowicach 

Dzielnica Obszar działania dzielnicowych 

Dzielnica nr 1  Zebrzydowice – Agrestowa, Astrów, Asnyka, Cicha, Dworcowa, Działkowa, Goździkowa, 
Górnicza, Jagodowa, Jutrzenki, Kasztanowa, Kwiatowa, Liliowa, Makowa, Okrężna, 
Orzeszkowej, Owocowa, Palmowa, PCK, Piękna, Pochyła, Poprzeczna, Przedwiośnie, 
Rzeczna, Sadowa, Skotnicka, Strażacka, Srebrna, Tęczowa, Topolowa, Tulipanowa, 
Wesoła, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wyzwolenia. 

 Marklowice Górne – Dębowa, Gajowa, Górna, Krzywa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, 
Mickiewicz, Majora Adameckiego, Piaskowa, Polna, Szkolna, Ustronna. 

Dzielnica nr 2  Zebrzydowice Górne: Akacjowa, Chabrowa, Grabowa, Grobowa, Jesionowa, Kalinowa, 
Ks. Janusza, Nowy Dwór, Różana, Słowackiego, Słowicza, Stawowa, Stroma, Świerkowa, 
Wałowa, Zamkowa. 

 Kończyce Małe: Bławatkowa, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Bukowa, Chmielna, 
Folwarczna, Graniczna, Hiacyntowa, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, 
Jodłowa, Kasztelańska, Korczaka, Ks. Marekwicy, mja Hallera, Malinowa, Miodowa, 
Myśliwska, Nowa, Orzechowa, Rolna, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Spacerowa, Staffa, 
Staropolska, Świtezianki, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Zagrodowa, Zielona, 
Źródlana. 

Dzielnica nr 3  Kaczyce: Czereśniowa, Dworkowa, Harcerska, Jabłoni, Jana III Sobieskiego, Klosowa, 
Kolonii, Konopnickiej, Krótka, Ludowa, Magnolii, Mała, Matejki, Morcinka, Ogrodnicza, 
Olchowa, Otrębowska, Pocztowa, Podleśna, Pogodna, Słoneczna, Spokojna, Stalmacha, 
Średnicowa, Tuwima, Wojewódzka, Zakątek Leśny. 

 Kończyce Wielkie: Brzozowa, Cieszyńska, Dębina, Dolna, Długa, Dworcowa, Dworska, 
Górna, Graniczna, Kaczycka, Karolinka, Katowicka, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Ks. Kukli, 
Ks. Olszaka, Lipowa, Miła, Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Olszowa, Pilotów, Podleśna, 
Polna, Prosta, Skoczowska, Słoneczna, Sosnowa, Sośnie, Spacerowa, Statek, Stawowa, 
Strażacka, Stroma, Świerkowa, Szkolna, Tęczowa, Topolowa, Truskawkowa, Wiejska, 
Wierzbowa, Willowa, Wiśniowa, Wygoda, Zamkowa, Zielona, Żwirowa 

Dzielnica nr 4  Hażlach: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Cicha, Cieszyńska, Czuchowska, Dębowa, Długa, 
Główna, Graniczna, Jastrzębska, Karnowiec, Kończycka, Kostkowicka, Kościelna, Kręta, 
Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Muroń, Myśliwska, Ogrodowa, Osiedlowa, 
Parchów, Pogwizdowska, Polna, Rajska. Rolna, Rudowska, Rybacka, Rzeczna, Sadowa, 
Siewna, Skoczowska, Skośna, Słoneczna, Wiejska, Zagrodowa, Źródlana. 

 Zamarski: Brzezie, Cieszyńska, Czarne Doły, Dębowa, Dojazdowa, Gacki, Główna, 
Grzybowa, Gumieńska, Kamienna, Krótka, Krzepty, Leśna, Lipowa, Lutnia, Machnica, 
Miejska, Ogrodowa, Osiedlowa, Pasieki, Piękna, Północna, Prosta, Rajdowa, Rakowiec, 
Rolna, Rolnicza, Rudowska, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Szerokie, Szkolna, Topolowa, 
Truskawkowa, Wichrowa, Widokowa, Zielona, Żniwna. 

 Rudnik: Centralna, Główna, Grabowa, Katowicka, Kręta, Leśna, Nowa, Polna, Poprzeczna, 
Słoneczna, Szkolna, Świerkowa. 

Dzielnica nr 5  Pogwizdów: Akacjowa, Astrów, Brzozowa, Cicha, Cieszyńska, Dworska, Gdańska, 
Graniczna, Górna, Jasna, Jaśminowa, Katowicka, Kolejowa, Kościelna, Krakowska, 
Kwiatowa, Matusiaka, Modrzewiowa, Modrzewiowa, Morcinka, Myśliwska, Ogrodowa, 
Opolska, Północna, Rajska, Sosnowa, Spacerowa, Stalmacha, Szkolna, Tulipanowa, 
Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wrocławska, Wiśniowa, Wrzosów, Zachodnia, 
Zagrodowa, Złota. 

 Brzezówka: Dębowa, Graniczna, Hażlaska, Jagodowa, Kasztanowa, Leśna, Ogrodowa, 
Piękna, Pochyła, Podlipowa, Polna, Siewna, Skrajna, Słoneczna, Zaleska, Żniwna. 

Źródło: cieszyn.slaska.policja.gov.pl 

Jednym z ważniejszych kryteriów wyrażających poziom bezpieczeństwa jest liczba przestępstw 

stwierdzonych. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym 

postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo, zgodnie 

z Kodeksem karnym z 1997 r. obowiązującym od 1 listopada 1998 r. (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., 

Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.) – jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego 
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lub z oskarżenia prywatnego, objęty oskarżeniem prokuratora, a nadto każdy występek skarbowy, 

którego charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego. 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące przestępczości na terenie gminy Zebrzydowice pozyskane 

z Komisariatu Policji w Zebrzydowicach.  

Tabela 12 Liczba przestępstw w gminie Zebrzydowice w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kategoria przestępstwa 
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Kradzież 24 0 79 0 52 1 48 0 67 0 

Kradzież z włamaniem 14 1 19 0 26 0 27 0 20 1 

Rozbój 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 

Uszkodzenie ciała 8 1 1 0 11 0 3 0 8 0 

Pobicie 2 1 6 1 2 0 3 0 2 0 

Zniszczenie mienia 8 0 16 0 16 0 11 0 3 0 

Przestępstwa narkotykowe 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 

Oszustwo 12 0 12 0 11 0 15 0 13 0 

Nietrzeźwi kierujący 14 0 28 0 37 1 29 0 25 0 

Przeciwko funkcjonariuszom 6 0 3 0 1 0 1 0 1 0 

Łącznie 91 3 165 1 159 2 140 1 144 2 

Źródło: dane Komisariatu Policji w Zebrzydowicach 

Do najczęściej popełnianych przestępstw należą kradzież, kradzież z włamaniem i prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwym. Na 144 przestępstwa popełnione w gminie Zebrzydowice w 2014 roku 46,5% 

stanowiły kradzieże, 13,8% kradzieże z włamaniem, a 17,3% to kierowcy w stanie nietrzeźwym. Ogólna 

liczba przestępstw popełnionych w gminie Zebrzydowice od roku 2010 wzrosła o 58,2%, a największą 

ich liczbę odnotowano w roku 2011. Przestępczość wśród nieletnich nie stanowi zagrożenia w gminie 

Zebrzydowice.  

Odrębnym zagadnieniem w ramach problematyki bezpieczeństwa jest sytuacja na drogach gminy 

Zebrzydowice. W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące wypadków drogowych w latach 2010-

2014 odnotowanych na terenie gminy Zebrzydowice.  

Tabela 13 Liczba zdarzeń drogowych na terenie gminy Zebrzydowice w l. 2010-2014 

Rok wystąpienia 
zdarzenia 

Liczba zdarzeń Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 

2010 70 10 1 11 60 

2011 86 18 1 21 68 

2012 71 12 2 12 59 

2013 74 7 1 7 67 

2014 72 12 0 14 60 

Łącznie 373 59 5 65 314 

Źródło: dane Komisariatu policji w Zebrzydowicach 

W ostatnich pięciu latach odnotowano łącznie 373 zdarzenia drogowe. Większość z nich, bo 84,1% 

stanowiły kolizje. Wypadki drogowe to 15,8% zdarzeń na drogach gminy w analizowanym okresie. 

Najmniej wypadków drogowych odnotowano w roku 2013, natomiast najwięcej w roku 2011.  
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W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Zebrzydowice działają 4 jednostki 

ochotniczych straży pożarnych: w Kaczycach, w Kończycach Małych, w Marklowicach Górnych 

i w Zebrzydowicach. Za wyjątkiem OSP Marklowice Górne działają one w strukturze Krajowego Systemu 

Ratownictwa  Gaśniczego (KSRG). 

Tabela 14 Jednostki OSP w gminie Zebrzydowice 

Jednostka OSP Siedziba Wyposażenie 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kaczycach 

ul. Harcerska 15 

 samochód pożarniczy ciężki ROSENBAUER SLF 11000– 
cysterna (1985), 

 samochód pożarniczy operacyjny lekki FORD TRANSIT  
VAN 350 (2009). 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kończycach Małych 

ul. Janusza Korczaka 39 
 samochód pożarniczo-gaśniczy średni STAR 244 (1984) 

 samochód pożarniczy osobowy Łada Niva – (1999) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Marklowicach Górnych 

ul. Szkolna 10 
 samochód pożarniczo-gaśniczy średni STAR  244 (1987) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zebrzydowicach 

ul. Jana Kochanowskiego 26 

 samochód pożarniczo-gaśniczy  średni STAR 005- 
(1991), 

 samochód pożarniczy operacyjny lekki MERCEDES 
BENZ (1998). 

Źródło: dane gminy Zebrzydowice 

W poniższej tabeli zestawiono interwencje jednostek ochotniczej straży pożarnej w ostatnich latach. 

Tabela 15 Interwencje OSP w gminie Zebrzydowice w l. 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Pożar 22 32 34 28 

Kaczyce 7 10 7 7 

Kończyce Małe 9 7 9 9 

Marklowice Górne 3 4 5 4 

Zebrzydowice 3 11 13 8 

Miejscowe zagrożenia 151 36 21 23 

Kaczyce 21 3 2 2 

Kończyce Małe 42 16 5 11 

Marklowice Górne 44 2 1 5 

Zebrzydowice 44 15 13 5 

Fałszywe alarmy 0 4 1 2 

Kaczyce 0 2 0 0 

Kończyce Małe 0 0 0 1 

Marklowice Górne 0 0 0 0 

Zebrzydowice 0 2 1 1 

Interwencje łącznie 173 72 56 53 

Źródło: dane gminy Zebrzydowice 

W latach 2010 – 2012 na terenie gminy Zebrzydowice odnotowano łącznie 354 interwencji. Na tak dużą 

liczbę interwencji szczególny wpływ miały odnotowane w roku 2010 miejscowe zagrożenia – głównie 

spowodowane powodzią i lokalnymi podtopieniami, które stanowiły ponad 87% wszystkich interwencji. 

W późniejszych latach liczba tego rodzaju interwencji kilkukrotnie zmniejszyła się. Najwięcej pożarów 

odnotowano w roku 2012, było ich 34, co stanowiło 60% wszystkich interwencji podejmowanych przez 

straż pożarną na terenie gminy. W roku 2013 liczba interwencji ogółem byłą mniejsza niż w poprzednich 

latach. 
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Wnioski:  

– większość przestępstw stanowią kradzieże i  kradzieże z włamaniem (60%), 

– znikoma przestępczość nieletnich, 

– każde sołectwo posiada jednostkę OSP, 

– zmniejszająca się liczba interwencji jednostek OSP. 

2.7 Gospodarka 

Potencjał gospodarczy gminy Zebrzydowice tworzy 807 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru REGON. Ponad 97% wszystkich podmiotów należy do sektora prywatnego, a jedynie 

2,1% zalicza się do sektora publicznego.  

Tabela 16 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 752 804 789 791 807 

Udział w ogólnej liczbie podmiotów powiatu cieszyńskiego 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 4,1% 

Sektor publiczny 19 19 18 17 17 

Udział w ogólnej liczbie podmiotów gminy 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 

Sektor prywatny 733 785 771 774 790 

Udział w ogólnej liczbie podmiotów gminy 97,4% 97,6% 97,7% 97,8% 97,8% 

Źródło: dane GUS 

Pomiędzy rokiem 2010 a 2012 nastąpił spadek liczby podmiotów gospodarczych, natomiast w roku 2013 

odnotowano wzrost o 16 podmiotów. Udział podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

Zebrzydowice w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych powiatu cieszyńskiego utrzymuje 

się w ostatnich latach na ustabilizowanym poziomie ok. 4,1%.  

O charakterze lokalnej gospodarki stanowi mała przedsiębiorczość. Prawie 96% firm zatrudnia 

do 9 pracowników. W gminie Zebrzydowice nie funkcjonują podmioty gospodarcze, które zatrudniają 

powyżej 250 pracowników. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Zebrzydowice odpowiada 

klimatowi gospodarczemu powiatu cieszyńskiego, w którym ponad 95% podmiotów gospodarczych 

to mała przedsiębiorczość. 
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Tabela 17 Podmioty gospodarcze wg klas wielkości w 2013 r. 

Wyszczególnienie 
Gmina Zebrzydowice Powiat cieszyński woj. śląskie 

liczba udział liczba udział liczba udział 

0 – 9 pracowników 778 96,5% 18 328 95,1% 436 932 94,9% 

10 – 49 pracowników 24 2,9% 795 4,1% 19 142 4,2% 

50 – 249 pracowników 5 0,6% 123 0,6% 3 697 0,8% 

250 – 999 pracowników 0 0% 15 0,07% 503 0,1% 

1000 i więcej pracowników 0 0% 1 0,0% 76 0,0% 

Źródło: dane GUS 

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy ma wpływ liczba podmiotów gospodarczych i osób w nich 

zatrudnionych. Szczególnie ważny dla rozwoju gospodarczego danego obszaru jest rozwój małych 

i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Wykres 12 Struktura podmiotów gospodarczych wg klas wielkości w gminie Zebrzydowice w l. 2009-2013 

Źródło: dane GUS 

Pomiędzy rokiem 2010 a 2011 zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających 

do 9 pracowników. W kolejnym roku zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 

pracowników, ale wzrosła liczba mniejszych przedsiębiorstw. Liczba podmiotów gospodarczych ogółem 

w gminie Zebrzydowice od roku 2009 wzrosła o prawie 7%. 

W gminie Zebrzydowice 22,9% przedsiębiorstw w 2013 roku prowadziło działalność związaną 

z przemysłem i budownictwem. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo stanowiło przedmiot 

działalności 1,9% wszystkich podmiotów.  
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Tabela 18 Podmioty gospodarcze wg rodzaju  prowadzonej działalności 

Wyszczególnienie 

Gmina Zebrzydowice Powiat cieszyński woj. śląskie 

liczba udział liczba udział liczba udział 

ogółem 807 100% 19 262 100% 460 350 100% 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo, rybactwo 

16 1,9% 492 2,5% 5 233 1% 

przemysł i budownictwo 185 22,9% 4 677 24,2% 98 058 21% 

pozostała działalność 606 75% 14 093 73,1% 357 059 78% 

Źródło: dane GUS 

Największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie gminy Zebrzydowice to: 

– NWR KARBONIA S.A. - należy do międzynarodowej firmy New World Resources N.V. („NWR”), 

która jest jednym z wiodących producentów węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej, 

zajmuje się poszukiwaniem podziemnych zasobów węgla i metanu, wydobyciem i sprzedażą 

minerałów, produkcją metanu i jego sprzedażą, pracami inżynieryjnymi i rozwojowymi. Spółka 

nadzoruje prace nad dwoma  projektami w południowej Polsce - Dębieńsko i Morcinek. Obszar 

projektu Morcinek znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, na terenach gmin Hażlach 

i Zebrzydowice. Sąsiadują one z obszarami górniczymi w Republice Czeskiej, gdzie NWR 

prowadzi eksploatację węgla za pośrednictwem czeskiej spółki OKD, a.s. Z części obszaru 

Morcinek wydzielony został obszar Morcinek 1 o powierzchni 13,26 km2. W jego obrębie w 2012 

roku zostały udokumentowane zasoby geologiczne węgla w wysokości 652 mln ton oraz gazu 

w wysokości 238 mln m3. W obszarze niemalże zgodnym z obszarem Morcinek 1 prowadzona 

jest eksploatacja metanu (Kaczyce 1 – obszar o powierzchni 12,99 km2).  

– Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o. w Kaczycach (IMKIUS). 

Podstawowym profilem działalności spółki jest projektowanie, produkcja, sprzedaż i montaż 

przemysłowych urządzeń chłodniczych. Dodatkowo wykonywane są projekty techniczne 

oraz usługi serwisowe i remontowe. 

– Przedsiębiorstwo „Geo-wiert” s.c. w Kaczycach - usługi w zakresie robót górniczych, 

wiertniczych, torkretowanie kominów przemysłowych, pieców hutniczych, konstrukcji 

żelbetowych. Firma współpracuje w zakresie wypracowania nowych technologii z Akademią 

Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską i Głównym Instytutem Górnictwa. 

– Dalkia Powerline Sp. z o. o. w Kaczycach.  Spółka dostarcza energię elektryczną na napięciu 

110 kV do wydzielonej wyspy z czeskiego systemu elektroenergetycznego, stanowiącej dwie 

kopalnie węgla kamiennego - Darkov oraz ČSM (kopalń z grupy OKD, a.s.). Ponadto spółka 

dostarcza również energię odbiorcom krajowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej 6kV i nN 

spółki na terenie dawnej kopalni Morcinek.  
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– MedCithi Sp. z o. o. w Zebrzydowicach – ośrodek prowadzący działalność w zakresie usług 

rehabilitacyjnych stacjonarnych oraz ambulatoryjnych, usług hotelarskich, kosmetycznych, 

dietetycznych itp.  Ośrodek posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą oraz wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne 

dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania  ze środków PFRON.  

– Agrosped w Zebrzydowicach – firma zajmuje się  usługami agrotechnicznymi dla rolnictwa 

na terenie lokalnym, odbiorem nieczystości płynnych od klientów indywidualnych, konserwacją 

i remontami wózków widłowych. 

– Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PREMAG” w Zebrzydowicach. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją sprzętu górniczego, naprawami oraz pracami 

spawalniczymi dla różnych sektorów przemysłu. Firma świadczy usługi: spawanie konstrukcji 

stalowych (hal, magazynów itp.), wykonanie kotew fundamentowych żurawi budowlanych, inne 

prace ślusarsko spawalnicze.  

– Przedsiębiorstwo handlowe „AN-MAR” Szopa Anna - hotelarstwo, gastronomia, usługi 

finansowe, zarządzanie nieruchomościami. 

– Jeronimo Martins Polska (sklep „Biedronka”w Zebrzydowicach) - sieć sklepów dyskontowych. 

– Dino Polska S.A. – Zebrzydowice - sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. 

– GS „SCh” Zebrzydowice – handel. 

Poniżej przedstawiono kondycję lokalnej gospodarki w ujęciu wskaźnikowym w odniesieniu do stanu 

gospodarki w powiecie cieszyńskim i województwie śląskim. 
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Tabela 19 Wskaźniki przedsiębiorczości w l. 2009-2013 

Jednostka terytorialna 

Wskaźniki 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 
1 000 ludności 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Polska 98 101 100 103 106 11,4 11,9 11,6 11,9 12,1 

woj. śląskie 93 97 96 98 100 10,7 11,4 11,1 11,3 11,5 

powiat cieszyński 103 106 105 107 109 12,7 13,1 12,8 13,0 13,2 

gmina Zebrzydowice 58 62 61 60 61 7,8 8,5 8,3 8,3 8,5 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 

Polska 152,0 157,5 156,4 161,6 166,7 74 76 75 76 77 

woj. śląskie 141,9 149,5 147,9 152,7 156,9 70 74 72 73 74 

powiat cieszyński 160,6 166,5 164,7 170,0 172,9 81 84 81 82 83 

gmina Zebrzydowice 91,5 98,7 96,8 97,0 99,1 50 53 52 52 53 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 
10 tys. ludności 

Polska 92 104 90 93 95 94 62 100 65 70 

woj. śląskie 85 100 80 83 81 82 55 97 61 65 

powiat cieszyński 95 105 87 93 81 82 53 102 63 71 

gmina Zebrzydowice 62 74 53 41 48 55 41 69 40 40 

Źródło: dane GUS 

Wskaźniki przedsiębiorczości dla gminy Zebrzydowice osiągają wartości niższe niż wskaźniki 

dla województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego. Jednak mają one delikatną tendencję wzrostową 

w ostatnich pięciu latach. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Zebrzydowice wzrasta, 

średnio 8 osób na 1000 w wieku produkcyjnym prowadzi działalność gospodarczą. Również liczba 

jednostek nowo zarejestrowanych na 10 tys. ludności przewyższa liczbę podmiotów wykreślonych 

z rejestru REGON. Wyjątkiem jest tylko rok 2011, gdy aż 69 podmiotów gospodarczych na 10 tys. 

ludności zakończyło swoją działalność.  

W kontekście niezbyt wysokiego wskaźnika przedsiębiorczości w gminie Zebrzydowice, duża liczba 

tworzonych przedsiębiorstw, których większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, wymaga szczególnej uwagi władz samorządowych i wsparcia tych podmiotów, które 

są  istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy. 

Wnioski: 

– utrzymujący się na stabilnym poziomie udział podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie 

podmiotów powiatu cieszyńskiego (4,1%), 

– wzrost liczby podmiotów gospodarczych (o 7% od roku 2009), 

– dominacja podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, 

– znacząco niższe wskaźniki przedsiębiorczości w stosunku do wskaźników dla powiatu 

cieszyńskiego, województwa śląskiego i Polski. 
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2.8 Rynek pracy 

Liczba pracujących w gminie Zebrzydowice według danych GUS w roku 2013 wynosiła 1195 osób, w tym 

469 mężczyzn i 726 kobiet.  

Wykres 13 Liczba pracujących w Gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

Liczba pracujących kobiet przewyższa liczbę pracujących mężczyzn. Udział pracujących kobiet w liczbie 

pracujących ogółem w roku 2013 wynosił 61%, a pracujących mężczyzn 39%. 

Ta dysproporcja obserwowana jest w ostatniej dekadzie, przy jednoczesnym większym udziale mężczyzn 

w wieku produkcyjnym w liczbie ludności ogółem. Największą dysproporcję wśród osób pracujących 

odnotowano w roku 2004, kiedy pracujący mężczyźni stanowili 34% osób pracujących ogółem. Świadczy 

to o specyficznych uwarunkowaniach rynku pracy w gminie Zebrzydowice.  

Tabela 20 Udział pracujących wg płci w liczbie pracujących ogółem w l. 2004-2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 939 1036 885 896 1289 1283 1356 1319 1387 1195 

Udział 
mężczyzn 

34% 43% 37% 36% 40% 42% 42% 40% 40% 39% 

Udział kobiet 66% 57% 63% 64% 60% 58% 58% 60% 60% 61% 

Źródło: dane GUS 

W poniższej tabeli zestawiono wskaźnik pracujących na 1 000 osób w gminie Zebrzydowice 

i porównawczo w powiecie cieszyńskim. 

Tabela 21 Pracujący na 1 000 ludności w l. 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

gmina Zebrzydowice 193 209 207 207 203 208 210 

powiat cieszyński 71 100 99 105 101 106 91 

Źródło: dane GUS 

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w liczbie osób bezrobotnych na terenie gminy Zebrzydowice 

w latach 2004-2013. W ostatniej dekadzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 27,8%. Największy 

spadek odnotowano pomiędzy rokiem 2004 a 2008 (o 54,2%), po czym następował wzrost liczby 
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bezrobotnych. Od roku 2008, kiedy bezrobotnych zarejestrowanych było najmniej w ostatniej dekadzie, 

do roku 2013 liczba bezrobotnych zwiększyła się o 57,8%. 

Wykres 14 Liczba bezrobotnych w gminie Zebrzydowice w l. 2004-2013 

Źródło: dane GUS 

W analizowanym okresie udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem był zawsze wyższy 

niż udział bezrobotnych mężczyzn. W roku 2013 osiągnął on najniższą wartość w ostatniej dekadzie. 

Najwyższy udział bezrobotnych kobiet w gminie Zebrzydowice odnotowano w roku 2007 i wynosił 

on 72%. 

Tabela 22 Udział bezrobotnych wg płci w liczbie bezrobotnych ogółem w l. 2004-2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 711 630 566 460 325 409 408 443 444 513 

Udział 
mężczyzn 

38% 34% 30% 28% 31% 38% 37% 37% 38% 42% 

Udział kobiet 62% 66% 70% 72% 69% 62% 63% 63% 62% 58% 

Źródło: dane GUS 

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie pozwalają na szczegółową analizę bezrobocia na terenie 

gminy Zebrzydowice. Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby 

pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. W roku 2014 udział tych osób w liczbie bezrobotnych ogółem wynosił 

26,2%. Obserwuje się również spadek liczby osób w tym przedziale wiekowym o 13,8% w stosunku 

do roku 2013. Liczną grupę bezrobotnych stanowią także osoby w wieku 35-44 lata. Od roku 2011 

nastąpił wzrost liczby tych osób o 37,3%.  
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Wykres 15 Struktura wieku osób bezrobotnych w gminie Zebrzydowice w l. 2011-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Cieszynie 

Poniżej zaprezentowano udział poszczególnych kategorii wiekowych w liczbie bezrobotnych ogółem 

w 2014 roku. Najliczniejsza grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, następnie osoby 

pomiędzy 35 a 44 rokiem życia i pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Łącznie grupy te stanowią ¾ osób 

bezrobotnych w gminie Zebrzydowice 49% osób bezrobotnych nie przekroczyło 34 roku życia, 

co oznacza, że w dużej mierze bezrobocie na terenie gminy Zebrzydowice dotyczy osób młodych.  

Wykres 16 Udział poszczególnych kategorii wieku w liczbie bezrobotnych ogółem w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wymiar bezrobocia na określonym obszarze ujawniają również dane dotyczące liczby osób 

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym. Pomiędzy rokiem 2004 a 2008 obserwowano 

zmniejszający się udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym na terenie gminy 

Zebrzydowice. Jednak od roku 2008 następuje systematyczny wzrost tej grupy osób (o 1,3 punktu 

procentowego). Pomimo tego udział bezrobotnych w  liczbie osób w wieku produkcyjnym pozostaje 

mniejszy w roku 2013 w stosunku do roku 2004 o 2,9 punktu procentowego.  
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W analizowanym okresie udział kobiet bezrobotnych był zawsze wyższy niż udział mężczyzn. W roku 

2013 różnica wynosiła 2,8 punktu procentowego. Pomiędzy rokiem 2004 a 2008 dysproporcje pomiędzy 

kobietami a mężczyznami były większe niż w latach 2009-2013, kiedy udział bezrobotnych mężczyzn 

w grupie osób w wieku produkcyjnym wyraźnie wzrasta. 

Wykres 17 Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w l. 2004-2013 [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na poniższym wykresie zobrazowano dynamikę w liczbie osób z terenu gminy Zebrzydowice będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Wykres 18 Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w l. 2011-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Cieszynie. 

W latach 2011-2012 wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia większość stanowiły kobiety 

(odpowiednio 61% i 60%), wśród osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia proporcje były wyrównane. 

W latach 2013-2014 wśród osób młodych większość stanowili mężczyźni (odpowiednio 54,7% i 58,8%). 
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W roku 2014 zmieniły się również proporcje w liczbie bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Kobiety 

stanowiły 57,3% spośród ogólnej liczby bezrobotnych w tej kategorii wiekowej. Analiza liczby 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy wskazuje, ze spośród mieszkańców gminy 

Zebrzydowice to osoby młode, do 25 roku życia, mają większe trudności z podjęciem zatrudnienia. 

Ma to szczególne znaczenie dla kreowania lokalnej polityki społecznej. Istotne jest aby znaczna część 

działań nastawiona była przede wszystkim na grupę osób najmłodszych wchodzących na rynek pracy, 

które jeszcze nie posiadają doświadczenia zawodowego (oferta szkoleń, kursów, staży zawodowych 

etc.). 

Wnioski: 

– wzrost liczby bezrobotnych (o 57,8% od roku 2008), 

– najliczniejsza grupa bezrobotnych to osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (26%), 35-44 lata 

(25%), 18-24 lata (24%), 

– większy udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem, 

– większy udział bezrobotnych mężczyzn w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 

2.9 Infrastruktura techniczna 

Analizę infrastruktury technicznej określonego obszaru można ująć w dwie podstawowe kategorie: 

infrastrukturę związaną z komunikacją oraz infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w media.  

Przez teren Gminy Zebrzydowice przebiegają drogi publiczne:  

– droga wojewódzka 937 – relacji Hażlach – Jastrzębie-Zdrój – odcinek o długości ok. 8 km, której 

administratorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach; stan techniczny: nawierzchnia 

bitumiczna wymaga natychmiastowego remontu wraz z odwodnieniem, 

– drogi powiatowe – o łącznej długości 24 km, administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Cieszynie; stan techniczny: nawierzchnie bitumiczne na większości dróg 

wymagają robót remontowych wraz z odwodnieniem, 

– drogi gminne – o łącznej długości 104,5 km utwardzone nawierzchnią bitumiczną i kostką 

betonową na długości 78,8 km. W miarę posiadanych środków finansowych gmina 

Zebrzydowice dokonuje corocznych remontów.  

W okresie 2009-2013 największy udział środków na modernizację czy budowę dróg w wydatkach 

ogółem odnotowano w roku 2009, najmniejszy udział - w roku 2012. W pozostałych latach 

w analizowanym okresie udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem był zawsze wyższy 

niż wskaźnik dla powiatu cieszyńskiego.  
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Wykres 19 Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem w l. 2009-2013 [%]. 

Źródło: dane GUS 

Układ kolejowy w gminie Zebrzydowice tworzony jest przez zelektryfikowaną dwutorową linię kolejową 

nr 093 Trzebinia - Zebrzydowice - Granica Państwa. Jest to linia wchodząca w skład sieci transportu 

kolejowego TEN-T tworzącego spójność kontynentu europejskiego. Linia ta jest fragmentem 

międzynarodowego szlaku kolejowego C - E – 65, łączącego Górny Śląsk z Warszawą oraz 

wyprowadzającego poprzez stację Zebrzydowice ruch w kierunku Pragi, Wiednia i Budapesztu. Linia 

obsługuje stację kolejową w Zebrzydowicach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego powyższa linia kolejowa planowana jest do modernizacji, która polegać będzie 

również na budowie nowego odcinka kolei od stacji Zebrzydowice w kierunku wschodnim. 

W gminie Zebrzydowice istnieje ponadto linia kolejowa nr 090 Zebrzydowice - Cieszyn ze stacją kolejową 

w Kaczycach i przystankiem w Kończycach Małych. 

Dostępność do Zebrzydowic, a także wyjazd poza teren gminy umożliwiają środki komunikacji: 

– linie kolejowe: krajowa relacji Czechowice Dziedzice – Cieszyn oraz międzynarodowe do Czech, 

Austrii, 

– wojewódzka linia autobusowa 120 relacji Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice, której operatorem 

jest MZK Jastrzębie,  

– autobusowe linie komercyjne: do Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Gliwic, Wrocławia. 

W zakresie ścieżek rowerowych, gmina administruje odcinkiem o długości ok. 750 m. Ponadto na terenie 

gminy wyznaczone są trasy rowerowe i do Nordic Walking. 

Dostęp mieszkańców do mediów (wodociąg, gaz, kanalizacja) jest jednym z ważniejszych wyznaczników 

jakości życia na danym obszarze. Oddziałuje z jednej strony na atrakcyjność inwestycyjną 

oraz osiedleńczą, przyczyniając się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, z drugiej może wpływać 

na aktywność potencjalnych inwestorów. 

Administratorem kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice jest Gminny Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji. Gmina wyposażona jest w rozdzielczy systemem kanalizacji. Ze względu na konfigurację 
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terenu, na sieci istnieje dziesięć przepompowni kanalizacji sanitarnej. Materiał zastosowanych rur  

- betonowe “WIPRO” w zakresie średnic 250-500 mm oraz PVC w zakresie średnic 200-400 mm.  

Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące długości sieci kanalizacyjnej i jej użytkowania w ostatnich 

10 latach.  

Wykres 20 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] oraz ludność korzystająca z sieci w gminie Zebrzydowice 

Źródło: dane GZWiK w Zebrzydowicach, liczba ludności podana za GUS 

Zgodnie z danymi  Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej w gminie Zebrzydowice w analizowanym okresie wzrosła o 23,9 km, przy czym od roku 

2009 do 2012 nastąpił zastój w rozbudowie sieci, chociaż systematycznie zwiększa się liczba ludności 

z niej korzystająca. 

Według danych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej w roku 2014 wynosiła ok. 78,9 km, a ludność z niej korzystająca to 8 460 osób. Oznacza, 

to, że liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej wzrosła o 15,4% od roku 2008. 

W poniższej tabeli zestawiono dane za 2014 rok dotyczące sieci kanalizacyjnej w gminie Zebrzydowice. 

Tabela 23 Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w gminie Zebrzydowice w 2014 r. 

Długość podłączeń kanalizacji sanitarnej 28,1 km 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej 8 460 os. 

Udział ludności korzystającej z sieci - gmina Zebrzydowice 64% 

Udział ludności korzystającej z sieci - Zebrzydowice 71% 

Udział ludności korzystającej z sieci - Kończyce Małe 52% 

Udział ludności korzystającej z sieci - Marklowice Górne 24% 

Udział ludności korzystającej z sieci - Kaczyce 74%. 

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej 78,9 km 

Źródło: dane gminy 

Zebrane na terenie gminy Zebrzydowice ścieki prowadzone są poprzez systemy grawitacyjne i tłoczne 

do dwóch oczyszczalni ścieków z oczyszczaniem biologicznym w Zebrzydowicach i Kończycach Małych. 
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Zarówno oczyszczalnia ścieków w Zebrzydowicach jak i Kończycach Małych posiadają niewielkie rezerwy 

dotyczące możliwości przyjęcia większej ilości ścieków przy zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych 

parametrów oczyszczonych ścieków. 

Na obszarach, gdzie występuje rozproszona zabudowa, ścieki gromadzone są w osadnikach 

przydomowych okresowo opróżnianych lub oczyszczane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Zaopatrzenie w wodę w gminie Zebrzydowice odbywa się poprzez sieć wodociągową zasilaną: 

– z ujęć wód podziemnych w Kończycach Małych, 

– poprzez połączenie z sieciami wodociągowymi znajdującymi się na terenie sąsiadujących 

z Zebrzydowicami gmin i miast: w części północnej (Zebrzydowice) z JZWiK z terenu miasta 

Jastrzębie-Zdrój i w części południowo-zachodniej (Kaczyce) z miasta Karvina w Republice 

Czeskiej. 

Administratorem sieci wodociągowej w gminie jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Zebrzydowicach. Część sieci wodociągowej to sieć obwodowa, pozostała część objęta zasięgiem 

wodociągów to sieć promienista. Na sieci zabudowane są dwa zapasowe zbiorniki wody oraz dwie 

pompownie strefowe. Materiał zastosowanych rur - PVC w zakresie średnic 50-325 mm, stal w zakresie 

średnic 50-350 mm oraz PE w zakresie średnic 50-300 mm. 

Wykres 21 Długość czynnej sieci wodociągowej[km]oraz ludność korzystająca z sieci w gminie Zebrzydowice 

Źródło: dane GZWiK w Zebrzydowicach, liczba ludności podana za GUS 

Według danych Gminnego zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, długość czynnej sieci 

wodociągowej od roku 2004 do 2013 wzrosła o 24,5 km. Na terenach nie objętych siecią wodociągową 

pobór wody odbywa się indywidualnie z przydomowych studni. 

Poniżej zestawiono dane Urzędu Gminy Zebrzydowice dotyczące sieci wodociągowej na terenie gminy 

w 2014 r.  
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Tabela 24 Dane dotyczące sieci wodociągowej w gminie Zebrzydowice w 2014 r. 

Długość czynnej sieci wodociągowej 175,5 km 

Długość przyłączy wodociągowych 38,6 km 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 10 508 os. 

Udział ludności korzystającej z sieci - gmina Zebrzydowice 80% 

Źródło: dane gminy 

W zakresie zaopatrzenia w gaz przebieg gazociągów przez obszar gminy pozwala na dobrą obsługę sieci 

rozdzielczej, która w znacznym stopniu obejmuje cały obszar gminy. 

Wykres 22 Długość czynnej sieci gazowej ogółem [m]i ludność korzystająca z sieci. 

Źródło: dane GUS 

Według danych GUS w gminie Zebrzydowice od roku 2006 do 2013 zwiększyła się liczba ludności 

korzystającej z sieci gazowej o 8,4%. W roku 2013 udział ludności korzystającej z sieci gazowej wynosił 

68,2% 

Większość gospodarstw domowych i obiektów przemysłowo-usługowych w gminie Zebrzydowice jest 

podłączona do sieci gazowniczej, lecz z przyczyn ekonomicznych gaz nie jest wykorzystywany do celów 

grzewczych. Podstawowym nośnikiem energii cieplnej dla ogrzewania budynków i obiektów 

zlokalizowanych w gminie Zebrzydowice jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny w postaci 

pierwotnej, w tym również węgiel złej jakości, np. muł węglowy, a procesy spalania takiego paliwa 

są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska.  

Poniżej zestawiono porównawczo udział korzystających z sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 

oraz gazowniczej w liczbie ludności ogółem. W porównaniu ze średnią dla gmin wiejskich powiatu 

cieszyńskiego dane dla gminy Zebrzydowice przedstawiają się korzystnie, szczególnie w zakresie 

poziomu skanalizowania, gdzie wskaźnik przewyższa nawet wartość dla całego powiatu cieszyńskiego. 

Jednak dane dla poszczególnych sołectw wykazane wyżej ujawniają braki w infrastrukturze 

i użytkowaniu (niski poziom skanalizowania w Marklowicach Górnych – udział ludności korzystającej 

24%).  

Tabela 25 Udział korzystających z instalacji w liczbie ludności ogółem [%] 
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Powiat cieszyński 76,2 55,4 75,0 

Gminy wiejskie powiatu 
cieszyńskiego 

65,7 37,6 60,8 

Gmina Zebrzydowice 70,2 57,2 68,2 

Źródło: dane GUS 

W zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy Zebrzydowice wszyscy mieszkańcy objęci 

są selektywną zbiórką odpadów. Podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zbiórka 

odpadów u źródła przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej oraz ich 

zagospodarowanie w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie 

i Jastrzębiu - Zdroju. Poziom recyklingu papieru, metali tworzyw sztucznych szkła osiągnięty w gminie 

Zebrzydowice w roku 2013 wyniósł 38,5%, a w 2014 roku wyniósł 42,5%”. 

Wnioski: 

– zbyt mała ilość połączeń kolejowych i autobusowych, 

– infrastruktura drogowa wymaga remontów, 

– brak ścieżek rowerowych (zaledwie 750m), 

– wskaźniki udziału ludności korzystającej z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 

przewyższają wskaźniki dla gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego, 

– niski poziom skanalizowania (Marklowice Górne, części Zebrzydowic, Kończyc Małych i Kaczyc), 

– niewystarczająca wydajność funkcjonujących oczyszczalni ścieków. 

2.10 Infrastruktura mieszkaniowa 

Infrastruktura mieszkaniowa w gminie Zebrzydowice ma charakter zabudowy rozproszonej 

jednorodzinnej. W roku 2013 odnotowano 3 096 budynków mieszkalnych, co oznacza, że od roku 2008 

nastąpił przyrost o 179 obiektów. Natomiast w analizowanym okresie zmniejszyła się liczba mieszkań 

ogółem o 7,2%. Mieszkania komunalne stanowią niewielką część mieszkań ogółem. W analizowanym 

okresie ich liczba nie zmieniła się. W zasobach gminy są 24 mieszkania komunalne, w tym 19 mieszkań 

socjalnych. 

Wykres 23 Zasoby mieszkaniowe w gminie Zebrzydowice w l. 2008-2013 

Źródło: dane GUS 
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Ponadto według danych GUS w zasobach gminy jest 5 mieszkań niezamieszkanych (pustostany). 

Poniżej przedstawiono porównawcze ujęcie wskaźnikowe danych dotyczących infrastruktury 

mieszkaniowej. 

Wykres 24 Dane wskaźnikowe dotyczące infrastruktury mieszkaniowej w l. 2008-2013 

Jednostka terytorialna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] 

Śląskie  67,2 67,5 69,0 69,3 69,6 69,9 

Śląskie - gminy wiejskie  91,4 91,9 96,1 96,6 97,1 97,6 

Powiat cieszyński 85,6 85,8 89,6 89,9 90,4 90,7 

Gmina Zebrzydowice 96,9 97,1 101,7 102,1 103,0 103,5 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] 

Śląskie  24,6 24,9 25,3 25,5 25,8 26,2 

Śląskie - gminy wiejskie  28,5 28,8 28,5 28,8 29,1 29,5 

Powiat cieszyński 29,8 30,1 29,2 29,5 29,9 30,3 

Gmina Zebrzydowice 28,4 28,5 26,6 26,8 27,2 27,5 

mieszkania na 1000 mieszkańców  

Śląskie  365,9 368,4 366,0 368,5 371,1 374,5 

Śląskie - gminy wiejskie  312,4 313,5 296,9 298,5 300,2 302,6 

Powiat cieszyński 348,9 350,4 326,4 328,6 331,1 333,8 

Gmina Zebrzydowice 293,2 293,3 261,6 262,0 264,3 265,7 

Źródło: dane GUS 

Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zebrzydowice była większa od średniej dla gmin 

wiejskich w województwie śląskim o 5,9 m2 i większa od średniej dla całego powiatu cieszyńskiego 

o 12,8 m2 w 2013 r. W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost tego wskaźnika w gminie 

Zebrzydowice. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w roku 2013 jest już niższa 

od wskaźnika dla gmin wiejskich w woj. śląskim o 2 m2, również jest mniejsza od wskaźnika dla całego 

powiatu cieszyńskiego o 2,8 m2. Od roku 2008 do 2010 w gminie Zebrzydowice zmniejszał się wskaźnik 

mieszkań przypadających na 1 000 mieszkańców, w następnych latach ulega on wzrostowi, jednak jest 

niższy od wartości dla gmin wiejskich w województwie śląskim i dla powiatu cieszyńskiego. Średnia 

dla gmin wiejskich w województwie śląskim jest wyższa o 13,8 % w liczbie mieszkań przypadających 

na 1 000 mieszkańców, natomiast średnia dla powiatu cieszyńskiego jest wyższa o 25,6%. 

Wnioski: 

– zwiększająca się liczba budynków mieszkalnych (o 6,1% od roku 2008), 

– zmniejszająca się liczba mieszkań ogółem (o 7,2% od roku 2008), 

– stała i niewielka  liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, 

– korzystne wskaźniki dotyczące powierzchni mieszkaniowej, 

– wskaźnik mieszkań przypadających na 1 000 mieszkańców niższy od wskaźnika dla powiatu 

cieszyńskiego i gmin wiejskich w województwie śląskim. 

2.11 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

Zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych, których przy wykorzystaniu własnych możliwości, uprawnień i środków nie potrafią 
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samodzielnie przezwyciężyć. Pomoc społeczna jest zadaniem zarówno samorządu gminnego, 

jak i powiatowego. W gminie Zebrzydowice funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Do korzystania ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej uprawnione są rodziny, w których występują 

następujące przesłanki: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 

choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, 

narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Wykres 25 Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Zebrzydowice 

Źródło: dane GUS 

Liczba gospodarstw domowych oraz osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie 

Zebrzydowice w ostatnich latach zmniejsza się. Według danych GUS od roku 2008 do 2013 liczba osób 

w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 20%.  

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wskazuje na rzeczywistą skalę 

problemów społecznych na danym obszarze. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość tego 

wskaźnika dla gminy Zebrzydowice w odniesieniu do powiatu cieszyńskiego. Wartości wskaźnika 

dla gminy Zebrzydowice od roku 2011 przedstawiają się korzystniej niż dla powiatu cieszyńskiego. 
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Wykres 26 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej [%] 

Źródło: dane GUS 

Poniżej zestawiono szczegółowe dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach 

dotyczące rodzajów świadczeń pieniężnych oraz liczby osób z nich korzystających w latach 2008 – 2014.  

Tabela 26 Zasiłki stałe, okresowe i celowe udzielone w gminie Zebrzydowice w latach 2008-2014. 

 Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Zasiłki celowe 

Liczba osób 
Liczba 

świadczeń 
Liczba osób 

Liczba 
świadczeń 

Liczba osób 
Liczba 

świadczeń 

2008 47 451 151 686 715 2889 

2009 47 439 145 664 713 2810 

2010 45 445 128 643 571 2543 

2011 47 465 126 636 288 1176 

2012 45 434 133 503 353 1437 

2013 45 424 159 757 432 1648 

2014 45 447 147 708 432 1723 

Źródło: dane gminy 

W ramach pomocy społecznej udzielanej w formie zasiłków, świadczeniobiorcy z gminy Zebrzydowice 

najczęściej korzystają z zasiłków celowych. Ta forma pomocy stanowi 59,8% świadczeń udzielonych 

w gminie Zebrzydowice w roku 2014.  

Tabela 27 Świadczenia w zakresie dożywiania, usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w DPS w latach 2008-2014 

 Posiłki Odpłatność za pobyt w DPS Usługi opiekuńcze 

Liczba osób 
Liczba 

świadczeń 
Liczba osób 

Liczba 
świadczeń 

Liczba osób 
Liczba 

świadczeń 

2008 216 25 952 11 124 0 0 

2009 197 21 723 12 123 0 0 

2010 209 22 350 16 163 4 1 222 

2011 177 19 821 19 202 1 280 

2012 173 19 008 21 221 6 1 137 

2013 196 22 614 19 212 8 3 490 

2014 211 29 270 18 202 13 6 262 

Źródło: dane gminy 

W latach 2008-2011 liczba osób korzystających z pomocy społecznej w formie posiłków była zmienna. 

Najmniej osób korzystało z tego rodzaju pomocy w roku 2012. Do roku 2014 liczba osób korzystających 

z dożywiania wzrosła o 21,9%, a liczba udzielonych w tym zakresie świadczeń wzrosła o 53,9%.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność z tytułu pobytu osób w domach opieki 

społecznej. W roku 2014 liczba świadczeń w tym zakresie wynosiła 202 i udzielona została 18 osobom 

z gminy Zebrzydowice, co oznacza, że od roku 2008 liczba osób korzystających z tego rodzaju opieki 

zwiększyła się, a co za tym idzie, również wzrosła liczba świadczeń. Ważną formą pomocy społecznej 

są usługi opiekuńcze. Liczba tego rodzaju świadczeń udzielonych w roku 2014 była najwyższa 

w analizowanym okresie. 

Na terenie Kończyc Małych funkcjonuje filia „Bursztyn” Powiatowego Domu Pomocy Społecznej 

w Pogórzu, do której kierowane są kobiety chore psychicznie. 

Istotnym elementem wchodzącym w zakres działania ośrodków pomocy społecznej są świadczenia 

rodzinne, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zasiłki pielęgnacyjne. Na podstawie danych GUS 

w latach 2008-2013 w gminie Zebrzydowice liczba dzieci ogółem objętych tego rodzaju świadczeniami 

zmniejszyła się o 54,7%.  

Tabela 28 Liczba dzieci objętych zasiłkami rodzinnymi w gminie Zebrzydowice w l. 2008-2013 

 

Zasiłki rodzinne 

Liczba dzieci, na które rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny 

Liczba dzieci w wieku do lat 17, 
na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny 

udział dzieci w wieku do lat 17, 
na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w ogólnej 

liczbie dzieci w tym wieku [%] 

2008 837 770 29,0 

2009 713 660 24,4 

2010 551 506 18,7 

2011 455 425 15,6 

2012 392 368 13,6 

2013 379 350 13,0 

Źródło: dane GUS 

Zmniejszająca się liczba dzieci objętych świadczeniami rodzinnymi przekłada się na udział tych dzieci 

w liczbie dzieci ogółem. Wskaźnik dla gminy Zebrzydowice w roku 2013 wynosił 13%, natomiast 

dla powiatu cieszyńskiego 24,1%. Przekłada się to na udział dzieci objętych świadczeniami rodzinnymi 

w liczbie dzieci ogółem. 

Wykres 27 Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku[%] 

 
Źródło: dane GUS 

W poniższej tabeli zestawiono dane dla gminy Zebrzydowice dotyczące ochrony zdrowia.  
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Tabela 29 Dane dotyczące ochrony zdrowia w gminie Zebrzydowice w l. 2008-2013 

Rok Liczba aptek 
Liczba punktów 

aptecznych 

Liczba 
przychodni 

ogółem 

Liczba praktyk 
lekarskich na wsi 

Liczba  
udzielonych 

porad 

2008 1 1 5 1 60 845 

2009 1 1 6 1 60 566 

2010 1 1 6 1 54 277 

2011 1 1 6 1 51 506 

2012 2 1 7 1 53 202 

2013 2 1 6 1 56 192 

Źródło: dane GUS 

Według danych GUS w  gminie Zebrzydowice funkcjonują dwie apteki oraz jeden punkt apteczny. Jednak 

na terenie gminy funkcjonują również apteki, których podmioty prowadzące działalność zarejestrowane 

są poza jej obszarem (trzy apteki zlokalizowane są w Zebrzydowicach, jedna w Kończycach Małych, jeden 

punkt apteczny w Kaczycach). 

Według danych GUS w roku 2013 na jedną aptekę ogólnodostępną w gminie Zebrzydowice przypadało 

6 572 osób, natomiast średnia dla gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego wynosiła 4 674 osób, 

a dla całego powiatu 3 227. Pokazuje to potrzeby mieszkańców gminy Zebrzydowice w zakresie dostępu 

do aptek. Opiekę lekarską w gminie Zebrzydowice zapewnia 6 przychodni ogółem, odnotowano też 

jedną praktykę lekarską na wsi. Wskaźnik liczby przychodni przypadających na 10 tys. ludności dla gminy 

Zebrzydowice w roku 2013 wynosił 5, natomiast dla gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego wynosił 4, 

a dla całego powiatu 7.  

Najbliższe szpitale dla gminy Zebrzydowice to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu 

Zdroju i Szpital Śląski w Cieszynie. Miasta te zapewniają również dostęp do opieki specjalistycznej 

w przychodniach przyszpitalnych.  

Wnioski: 

– zmniejszająca się liczba osób i gospodarstw korzystających z pomocy społecznej, 

– zmniejszająca się liczba dzieci, na które pobierane są świadczenia rodzinne, 

– mała liczba aptek w stosunku do liczby ludności, 

– wskaźnik liczby przychodni przypadających na 10 tys. mieszkańców wyższy w porównaniu 

z gminami wiejskimi powiatu cieszyńskiego. 

2.12 Edukacja 

Na terenie gminy Zebrzydowice nie funkcjonuje publiczna placówka zapewniająca opiekę dzieciom 

do lat 3. Natomiast istnieje placówka niepubliczna pełniąca funkcję żłobka - Klub Malucha „Motylek” 

w Zebrzydowicach. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat (w wyjątkowych 

sytuacjach do 4) i spełnia wszystkie standardy oraz wymogi przewidziane prawem w zakresie 

sprawowania bezpiecznej i fachowej opieki nad małymi dziećmi. Od 4 października 2013 roku Klub 

Malucha „Motylek” jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Wójta 

Gminy Zebrzydowice. 
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Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i jest realizowane w przedszkolach. Celem 

wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom opieki, wspomaganie indywidualnego rozwoju 

oraz realizacja podstawy programowej. 

Tabela 30 Wykaz placówek przedszkolnych w gminie Zebrzydowice 

Placówka Rodzaj 

Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach 
43-410 Zebrzydowice, ul. Makowa 1 

Placówka publiczna 

GPP w Zebrzydowicach Oddział w Kaczycach 
43-417 Kaczyce, ul. Ludowa 8 

Placówka publiczna 

GPP w Zebrzydowicach Oddział w Kończycach Małych 
43-410 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 22 a 

Placówka publiczna 

GPP w Zebrzydowicach Oddział w Marklowicach Górnych 
43-410 Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 

Placówka publiczna 

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” w Zebrzydowicach 
43–410 Zebrzydowice, ul. E. Orzeszkowej 9a 

Placówka niepubliczna 

Źródło: dane gminy 

Na terenie gminy Zebrzydowice funkcjonuje jedna publiczna placówka, jest nią Gminne Przedszkole 

publiczne w Zebrzydowicach z trzema oddziałami w pozostałych miejscowościach: w Kaczycach, 

Kończycach Małych i Marklowicach Górnych. Ponadto opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym 

sprawuje Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” w Zebrzydowicach.  

W poniższej tabeli zestawiono dane GUS dotyczące placówek przedszkolnych w gminie Zebrzydowice. 

Tabela 31 Dane dotyczące przedszkoli na terenie gminy Zebrzydowice w l. 2008-2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba placówek 1 1 1 1 1 1 

Liczba miejsc  343 368 368 386 436 461 

Liczba dzieci 324 351 366 384 432 451 

Liczba nauczycieli 
w przeliczeniu na etaty 

b/d b/d b/d 23,91 24,98 24,97 

Źródło: dane GUS 

W Gminie Zebrzydowice jest niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach, co zapisano m.in. 

w dokumencie: Strategia RIT Subregion Południowy Woj. Śl. na lata 2014 – 2020. 

W analizowanym okresie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym systematycznie wzrastała, 

od roku 2008 do 2013 zwiększyła się o 40,1%.  
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Wykres 28 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Zebrzydowice w l. 2008-2013 

Źródło: dane GUS 

Poniższy wykres przedstawia dynamikę sytuacji w liczbie dzieci przypadających na jedno miejsce 

w placówce wychowania przedszkolnego. W gminie Zebrzydowice dzieci w wieku przedszkolnym 

od 2013 roku mają zapewnioną oczekiwaną liczbę miejsc. W ostatniej dekadzie wskaźnik ten był 

zmienny. 

Wykres 29 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego 

Źródło: dane GUS 

Edukację na poziomie podstawowym w gminie Zebrzydowice zapewniają placówki publiczne 

zlokalizowane w każdej z miejscowości. Najmniejszą liczbę uczniów kształci Szkoła Podstawowa 

w Marklowicach Górnych. 

Tabela 32 Szkoły podstawowe w gminie Zebrzydowice 

Placówka j. obcy 
Liczba uczniów w 2014 r. Liczba absolwentów w 2014 r. 

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej 
dla Księstwa Cieszyńskiego 

angielski 109 102 12 25 
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Placówka j. obcy 
Liczba uczniów w 2014 r. Liczba absolwentów w 2014 r. 

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta 

ul. Harcerska 13 

Szkoła Podstawowa  
im. J. Dąbrowskiego w Kończycach 
Małych 
ul. Jagiellońska 56 

angielski 109 98 17 13 

Szkoła Podstawowa 
w Marklowicach Górnych 
ul. Szkolna 25 

angielski, do 
roku 2013/2014 

dodatkowo 
niemiecki 

33 42 4 8 

Szkoła Podstawowa im. K.K. 
Baczyńskiego w Zespole Szkół 
w Zebrzydowicach 
ul. Kochanowskiego 55 

angielski Łącznie 331 23 34 

Źródło: dane Gminy Zebrzydowice 

Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Zebrzydowice w ostatnich kilku latach obniża się. Od roku 

2008 odnotowano spadek o 7,1%. Liczba absolwentów w roku 2014, uzależniona od liczby uczniów 

w ostatnich latach, wynosiła 136 (na podstawie danych gminy Zebrzydowice). Według danych GUS 

w 2013 roku na jeden oddział w szkole podstawowej przypadało 19 uczniów, co jest zbliżone do poziomu 

powiatu cieszyńskiego, gdzie średnio na jeden oddział przypadało 18 uczniów, podobnie jak w gminach 

wiejskich tego powiatu.  

Wykres 30 Liczba uczniów i absolwentów szkół podstawowych w l. 2008-2013 

Źródło: dane GUS 

Poniżej na wykresie zestawiono średnie wyniki egzaminu klas VI przeprowadzonego w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Zebrzydowice w latach 2009-2014. Poziom zdawalności testu 

pomiędzy szkołami podstawowymi w poszczególnych sołectwach jest zbliżony i podniósł się w stosunku 

do roku 2009.  
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Wykres 31 Wyniki testu klas VI w szkołach podstawowych gminy Zebrzydowice w l. 2009-2014 

Źródło: dane gminy 

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie średnia zdawalności testu szóstoklasisty 

w województwie śląskim w roku 2013 wynosiła 23,55. Średnia dla całej gminy Zebrzydowice w roku 2013 

wynosiła 25,05.  

Młodzież z terenu gminy Zebrzydowice kształcąca się na poziomie gimnazjalnym uczęszcza do dwóch 

tego typu szkół zlokalizowanych w Zebrzydowicach i Kaczycach.  

Tabela 33 Szkoły gimnazjalne w gminie Zebrzydowice 

Placówka j. obcy 
Liczba uczniów w 2014 r. Liczba absolwentów w 2014 r. 

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta 

Gimnazjum w Zespole szkół 
w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej 
dla Księstwa Cieszyńskiego 

angielski 
niemiecki 

83 87 31 20 

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego 
w Zespole Szkół w Zebrzydowicach 

angielski 
niemiecki 
francuski 

Łącznie 323  53 52 

Źródło: dane gminy 

Od roku 2011 obserwuje się wzrost liczby uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy, ale pozostaje 

ona niższa niż w roku 2008 o 5%. 

Wykres 32 Liczba uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych w l. 2008-2013 

Źródło: dane GUS 

Poniżej zestawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach z terenu gminy Zebrzydowice.  
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Tabela 34 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Zebrzydowice w l. 2009-2014 

zakres 
2002 2013 2014 2012 2013 2014 

Gimnazjum w Kaczycach Gimnazjum w Zebrzydowicach 

Język polski 71% 64% 72% 70% 68% 68% 

Historia i WOS 62% 62% 62% 61% 60% 58% 

Przyroda  56% 66% 55% 50% 62% 65% 

Matematyka 49% 51% 51% 47% 49% 47% 

Źródło: dane gminy 

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie średnia dla województwa śląskiego 

w zakresie, historia i wiedza o społeczeństwie, wynosi 57%, natomiast z języka polskiego 61%, 

co oznacza, że wyniki osiągane przez uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Zebrzydowice są wyższe niż 

średnia wojewódzka.  

Wnioski:  

– niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku od 3 lat, 

– spadek liczby uczniów szkół podstawowych w stosunku do roku 2008, 

– spadek liczby uczniów szkół gimnazjalnych w stosunku do roku 2008, od roku 2011 nieznaczny 

wzrost, 

– wyższe wyniki testu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniej 

wojewódzkiej. 

2.13 Kultura 

Wiodącą instytucją kultury w gminie Zebrzydowice jest Gminny Ośrodek Kultury. Ośrodek jest 

samorządową wielofunkcyjną instytucją kultury, prowadzącą działalność we wszystkich sołectwach 

gminy. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: 

– Świetlica w Kończycach Małych,  

– Świetlica w Kaczycach (Dom Ludowy) 

– Świetlica w Marklowicach Górnych (w remizie OSP), 

– Izba Regionalna w Kończycach Małych, 

– Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach, 

– Punkt Informacji Turystycznej, 

– Mała Galeria nad Młyńszczokiem, 

– Ośrodek Sportów Wodnych, 

– Przystań kajakowa w Kończycach Małych. 

Mieszcząca się na zamku w Kończycach Małych Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej gromadzi zabytki 

kultury materialnej Ziemi Cieszyńskiej, pochodzące z terenu Kończyc Małych oraz okolicznych 

miejscowości, obrazujące życie codzienne mieszkańców. Ekspozycja składa się z dwóch 

sal wystawowych oraz przedpokoju, w którym zgromadzono narzędzia służące do wytwarzania 

najpotrzebniejszych w gospodarstwie domowym rzeczy (przybory stolarskie, masarskie, szewskie, 
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rymarskie oraz pszczelarskie). Dostępna jest również ekspozycja rękodzieła ludowego – przykłady 

tradycyjnego haftu, ozdób bibułkowych, malarstwa na szkle oraz rzeźby. 

W pierwszej sali można obejrzeć rekonstrukcje wystroju dawnej kuchni i izby paradnej oraz stroje 

regionalne. Odrębną część ekspozycji zajmują narzędzia związane z produkcją mąki, wypiekiem chleba 

i domowym wyrobem sera i masła. W drugiej sali, w gablotach, zgromadzono stare dokumenty, 

czasopisma oraz książki (m.in. wydany w 1857 roku Kancyonał – pierwszą na Śląsku Cieszyńskim katolicką 

książkę do nabożeństwa w języku polskim, którą opracował ks. Antoni Janusz – proboszcz Zebrzydowic), 

a także  kolekcja obrazów o tematyce religijnej, militariów, kołowrotków, przyborów fryzjerskich, lamp 

i żelazek oraz wielu innych, używanych w gospodarstwie domowym sprzętów. 

Do szczególnie cennych eksponatów należą: apteczka polowa żołnierza austriackiego z czasów I wojny 

światowej, XIX-to wieczny obraz skrzynkowy przedstawiający Matkę Boską oraz pochodząca z XVIII 

w. Biblia w przekładzie Marcina Lutra. 

Eksponaty zostały zgromadzone w izbie Regionalnej dzięki ofiarności mieszkańców gminy Zebrzydowice.  

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach powstała Galeria nad Młyńszczokiem, której 

celem jest promowanie twórczości artystycznej, ludowej, a także promowanie twórców działających 

na terenie Gminy Zebrzydowice i okolic. Galeria prezentuje współczesną sztukę profesjonalną oraz 

twórców nieprofesjonalnych poprzez organizowanie czasowych wystaw indywidualnych oraz 

zbiorowych. Szeroki wachlarz wystaw obejmuje malarstwo, rzeźbę, grafikę, ceramikę, fotografię, 

tkaninę i sztukę ludową. 

Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach jest placówką ukierunkowaną na aktywizację ludzi 

młodych oraz społeczności lokalnej, a także ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego 

dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Organizuje szkolenia komputerowe, 

w których bardzo chętnie uczestniczą także starsi mieszkańcy gminy. Celem centrum jest wyrównywanie 

dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom Gminy Zebrzydowice 

dostępu poprzez Internet do wszechstronnej wiedzy i informacji obejmującej zagadnienia rynku pracy, 

szkoleń, a także zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zapewnia 

dostęp mieszkańców do pełnej gamy usług teleinformatycznych poprzez praktyczne wykorzystanie 

nowoczesnego sprzętu należącego do GCI. Aktywnie angażuje się w promocję Gminy Zebrzydowice. 

Współorganizuje imprezy sportowe (m.in. Turniej o Puchar Lata w siatkówce). Współpracuje z innymi 

instytucjami i placówkami działającymi na terenie Gminy. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają zespoły skupiające mieszkańców gminy o zainteresowaniach 

i uzdolnieniach artystycznych: 

– Chór Mieszany „ECHO”, 

– Regionalny Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny „Małokończanie”, 

– Zespół Regionalny „Nadolzianie” z kapelą, 
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– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kończaneczki”, 

– Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Małe Kaczoki”, 

– Zespół wokalno-instrumentalny „Septyma”, 

– Dziecięcy Zespół Tańca Sportowego „Latina”, 

– Małe Kończaneczki, 

– Zespół Młodzieżowy „Tacy jak my”, 

– Grupa Tańca Młodzieżowego w Kończycach Małych, 

– Zespół Śpiewaczy „Pasjonata” Marklowice Górne, 

– Dziecięcy Zespół  Folklorystyczny „Małe Kaczoki”, 

– Zespół Biesiadny „Retro” z Kaczyc, 

– Koło Gitarowe Marklowice Górne, 

– Koło Plastyczno – ceramiczne Zebrzydowice, 

– Koło Plastyczno – ceramiczne Kaczyce, 

– Koło Ceramiczne  Kończyce Małe, 

– Koło dziecięco – młodzieżowe Kung – Fu. 

– Grupa Twórcza zrzeszająca  artystów różnych profesji – malarzy, rzeźbiarzy i literatów. 

Zespoły funkcjonujące przy Gminnym Ośrodku Kultury pełnią bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym 

mieszkańców Gminy Zebrzydowice, prezentując przy tym bardzo wysoki poziom.  

Chór Mieszany „ECHO”  jest zespołem amatorskim, skupiającym ludzi w różnym wieku i różnej profesji, 

których łączy wspólna pasja – umiłowanie śpiewu chóralnego. Chór stanowi muzyczną wizytówkę Gminy 

Zebrzydowice, a swoją działalnością propaguje kulturę Ziemi Cieszyńskiej w kraju i za granicą. Zespół 

śpiewa muzykę dawną i współczesną, religijną i świecką kompozytorów polskich i obcych, muzykę 

ludową w opracowaniu artystycznym oraz kolędy, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy 

Zebrzydowice, uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne i znaczące uroczystości kościelne, 

państwowe i okolicznościowe. Chór został założony przez grupę miłośników śpiewu w 1937 r. i działał 

do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie odrodził się początkowo jako chór przykościelny. W latach 

1957- 1967 Chór prowadził działalność przy Świetlicy Gromadzkiej w Zebrzydowicach. W roku 1967 Chór 

przeszedł pod patronat Związku Zawodowego Kolejarzy, a jego siedzibą do 1995 roku był Klub Kultury 

Kolejarza w Zebrzydowicach. Od marca 1995 roku do chwili obecnej Chór kontynuuje swoją działalność 

jako Chór Mieszany ,,Echo” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Dyrygentem 

i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego ,,Echo” od 1977 roku jest dr Jadwiga Sikora.  

Na dużą uwagę zasługuje również Regionalny Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny „Małokończanie”, który 

powstał w 1984 r. z inicjatywy Marii Grim, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół działa 

przy Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Małych. Do 1999 r. zespół prowadzony był 

przez Stanisława Kanię, obecnie pracuje pod kierownictwem jego długoletniej członkini – Urszuli 
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Wierzgoń. „Małokończanie” propagując kulturę regionalną uświetniają swoimi występami lokalne 

imprezy i podejmują zaproszenia lokalnych grup seniorów. Dorobek artystyczny zespołu utrwalony jest 

w audycjach radiowych. Całokształt dokonań zespołu pielęgnującego kulturę Śląska Cieszyńskiego 

w sposób istotny wpisuje się w życie kulturalne i artystyczne Gminy Zebrzydowice. 

Działalność folklorystyczną w Gminie Zebrzydowice reprezentuje także Zespół Regionalny „Nadolzianie”, 

który powstał w 1993 r. z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach. Początkowo zespół 

nosił nazwę „Miłośnicy Śpiewu”, a miano „Nadolzianie” przyjął w 2002 roku, gdy Gminny Ośrodek 

Kultury w Zebrzydowicach objął nad nim patronat. Kierownictwo i opiekę choreograficzną powierzono 

Andrzejowi Szczyrbie.  W skład grupy wchodzi również kapela, której kierownikiem artystycznym jest 

Jan Gawłowski. Obecnie grupa "Nadolzianie" liczy 26 osób, a od 2008 roku funkcję kierownika zespołu 

pełni Robert Rybka. Repertuar zespołu to pieśni ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, choć zespół wykonuje 

również pieśni kościelne, okolicznościowe i biesiadne.  Grupa ta bierze czynny udział w życiu kulturalnym 

Gminy Zebrzydowice oraz uczestniczy w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych w kraju 

i za granicą. Zespół propaguje i pielęgnuje kulturę regionalną również poprzez występy w domach 

pomocy społecznej, spokojnej starości, w kościołach, na dożynkach i festynach.  

Ponadto działają zespoły dziecięce i młodzieżowe, które wpisały się na trwałe w życie kulturalne gminy. 

Działalność zespołów promujących regionalną kulturę ma duże znaczenie dla tożsamości mieszkańców 

gminy i jej poszczególnych sołectw. 

W Zebrzydowicach odbywają się także cykliczne imprezy związane z kulturą regionu. Na stałe 

do kalendarza imprez wpisały się: 

– Noworoczny Koncert Kolęd, 

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

– Polska Biega, 

– Konkurs Gwarowy „Rzóndzymy po naszymu”, 

– Wianki, 

– Zawody Wędkarskie, 

– Impreza edukacyjna Mundurowi Dzieciom, 

– Festiwal Piosenki  Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla wszystkich”, 

– Gminne Dożynki, 

– Rodzinny Rajd Rowerowy, 

– Impreza kulinarna „Dzień Ziemniaka”, 

– Gaude Cantem (od 2014 roku), 

– Koncert z okazji Dnia Niepodległości, 

– Kiermasz Świąteczny Bożonarodzeniowy. 
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Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną gminy. Jest wydawcą m.in. 

Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości znad Piotrówki”. 

Poniżej zestawiono liczbę kół i klubów oraz liczbę ich członków w latach 2007-2013 w gminie 

Zebrzydowice. Aktywność kulturalna mieszkańców gminy znacząco wzrosła. Od roku 2007 odnotowano 

dynamiczny wzrost liczby członków kół i klubów. 

Tabela 35 Aktywność kulturalna mieszkańców gminy Zebrzydowice w l. 2007-2013 

 2007 2009 2011 2012 2013 

Koła (kluby) 4 7 9 9 7 

Członkowie kół 
(klubów) 

82 140 281 445 430 

Źródło: dane GUS 

Wyznacznikiem działań kulturalnych i potrzeb mieszkańców w zakresie kultury jest także kondycja 

czytelnictwa. Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz z filiami 

w Kończycach Małych i w Kaczycach.  

Od roku 2004 do 2010 zmniejszała się liczba czytelników w gminie, ale od roku 2011 obserwuje 

się poprawę sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że liczba zarejestrowanych czytelników bibliotek 

nie zawsze przekłada się na liczbę czytelników faktycznie systematycznie korzystających z zasobów 

księgozbioru. Dlatego istotny jest wskaźnik wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach.  

Wykres 33 Wskaźniki korzystania z bibliotek dla gminy Zebrzydowice (1) 

Źródło: dane GUS 

Liczba woluminów przypadająca na 1 000 mieszkańców gminy Zebrzydowice spada, co wskazuje 

na niedoinwestowanie placówki. Jednocześnie od roku 2004 wzrosła o 41% liczba ludności przypadająca 

na placówkę biblioteczną. 
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Wykres 34 Wskaźniki korzystania z bibliotek dla gminy Zebrzydowice (2) 

Źródło: dane GUS 

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę na zamku w Zebrzydowicach. Dzięki uzyskanym środkom 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Projektu Rozwoju Infrastruktury Instytucji 

Kultury biblioteka stała się „Przyjazna dziecku”. W ramach uzyskanych środków nowy wystrój otrzymała 

wypożyczalnia dla dzieci. Obecnie biblioteka nie jest miejscem gdzie tylko wypożycza się książki 

i czasopisma, ale także oferuje zajęcia dla dzieci. Popularne stały się imprezy dla dzieci i młodzieży: „Ferie 

z Biblioteką”, konkursy literackie, konkursy plastyczne, konkursy pogłębiające wiedzę oraz  „Majowe Dni 

Książki”.  

Wnioski: 

– aktywność GOK jako jeden z ważniejszych czynników decydujących o wysokim poziomie jakości 

życia na terenie Gminy, 

– aktywnie działające zespoły folklorystyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury promujące kulturę 

Śląska Cieszyńskiego, 

– wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców (przynależność do kół i klubów),  

– zmniejszająca się wartość wskaźników bibliotecznych. 

2.14 Turystyka i sport 

Położenie w granicach Śląska Cieszyńskiego i przynależność do Euroregionu Śląsk Cieszyński lokuje 

gminę Zebrzydowice na mapie turystycznej regionu. Niewielka powierzchnia Euroregionu pozwala 

na objechanie go samochodem w niespełna jeden dzień. Podczas podróży można dostrzec jego liczne 

kontrasty: górzysty krajobraz (wysokość 1 000 m n.p.m.) oraz duże ośrodki przemysłowe; podgórskie 

i górskie wioski z tradycyjną, drewnianą zabudową i nowoczesne miasta. Ten bardzo interesujący 

pod względem krajoznawczym, wypoczynkowym i uzdrowiskowym obszar, charakteryzujący się 

bogactwem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, posiada doskonałe warunki do uprawiania 

wszelkich form turystyki. 
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Gmina Zebrzydowice jest miejscem, gdzie zachowały się zabytki kultury materialnej umieszczone 

w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Tabela 36 Zabytki kultury materialnej gminy Zebrzydowice 

Sołectwo Zabytki 

Kaczyce 
• kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewn., XVII, nr rej.: 490/56 z 2. 

11.1956 oraz 734/66 z 30.12.1966 

Kończyce Małe 
• kościół par. p.w. Narodzenia NMP, XVIII, nr rej. 152/60 z 27.02.1960  
• zamek, XVI, nr rej.: 479/56 z 2.11.1956 oraz 153/60 z 27.02.1960, 

Zebrzydowice 
• kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVIII, nr rej.: 200/60z 2. 03.1966 
• plebania, XVIII, nr rej.: 201/60z 2.03.1966 
• pałac Larischów, XVIII, nr rej.: 371/53 12.01.1953 oraz 202/60 z 2. 03.1960 

Źródło: www.nid.pl, dane Urzędu Gminy Zebrzydowice 

Informacji na temat atrakcji turystycznych oraz bazy noclegowej w gminie Zebrzydowice udziela 

funkcjonujący na Zamku w Zebrzydowicach  Punkt Informacji Turystycznej.  

W Zebrzydowicach warto zwiedzić pałac barokowy zwany zamkiem, wzniesiony w XVI w. przez rodzinę 

Liszków, a przebudowany w połowie XVIII w. w stylu barokowym przez rodzinę baronów Mattencloit 

oraz kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z drugiej połowy XVIII w., z zachowanymi epitafiami i cmentarz 

z grobem poległych w wojnie polsko-czechosłowackiej oraz ks. Antoniego Janusza – autora polskiego 

„Kancjonału“.  

W sołectwie Kaczyce można zobaczyć drewniany kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża 

(przeniesiony z Ruptawy) konstrukcji zrębowej, okolony sobotami z 1620 r., kościół filialny z I połowy 

XIX w., cmentarz i kaplica cmentarna „Pod lipkami“ z pomnikiem poległych w I wojnie światowej, 

kapliczki i krzyże przydrożne. Warta odwiedzenia jest Izba Pamięci w pomieszczeniach Domu Ludowego. 

W sołectwie Kończyce Małe można podziwiać kościół parafialny – sanktuarium Matki Boskiej Kończyckiej 

(Madonna z kwiatem mlecza), z renesansową płytą nagrobną. W renesansowym zamku z początku XVI 

w. z reprezentacyjnym arkadowym dziedzińcem obecnie znajduje się „Gościniec Zamkowy” - 

restauracja, karczma i hotel, oraz Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej. Ponadto można spotkać liczne 

kapliczki i krzyże przydrożne, a na cmentarzu grób ofiar wojny polsko-czechosłowackiej i liczne krzyże 

żeliwne. Na wzgórzu  znajduje się „Krzyż Hallera“, ustawiony w miejscu śmierci majora Cezarego Hallera 

(26.01.1919 r.).  

Produkt turystyczny obejmujący sołectwa gminy Zebrzydowice to „Szlak Zamków nad Piotrówką” 

nawiązujący do istniejącej i oznakowanej częściowo pieszo–rowerowej, polsko–czeskiej ścieżki 

dziedzictwa kulturowego o tej samej nazwie. Uwzględnia on poznawanie rowerem najciekawszych 

miejsc na terenie gmin: Hażlach, Zerzydowice, Petrovice u Karviné oraz Godów, łącząc w sobie wiele 

walorów rekreacyjnych i krajoznawczych miejscowości, znajdujących się w znacznej części w dolinie 

rzeki Piotrówki. Produkt ma charakter jednodniowej transgranicznej wycieczki rowerowej o niewielkiej 

skali trudności i obejmuje: Kończyce Wielkie (kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła z II poł. 

XVIII w., pałac z przełomu XVII i XVIII w. z parkiem w stylu angielskim, kaplica Opatrzności Bożej z II poł. 

XVIII w., stare dęby - 750 i 450 lat), Kończyce Małe (przełom Piotrówki, zamek z końca XVI w., Izba 

http://www.nid.pl/
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Regionalna Wsi Cieszyńskiej, krzyż – nagrobek księdza Świeżego, kościół rzymskokatolicki Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII w.), Zebrzydowice (zamek z XVI w.), kościół rzymskokatolicki 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z II poł. XVIII w.), Marklowice Górne (figura św. Jana 

Nepomucena z XVII w., kapliczka), Dolní Marklovice (kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia 

Pańskiego z XVIII w.), Prstná (zameczek myśliwski z II poł. XVIII w.) Petrovice u Karviné (hotel Dakol  z II poł 

XIX w., kościół rzymskokatolicki św. Marcina z II poł. XVIII w., kamienny krzyż Kalwarii z II poł. XIX w.), 

Skrbeňsko (krzyż kamienny kapliczkowy z II poł. XIX w.), Gołkowice (kościół ewangelicko  – augsburski 

z I poł. XX w., kościół rzymskokatolicki św. Anny z II poł. XIX w.). 

Poniżej zestawiono szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy Zebrzydowice. 

Tabela 37 Szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy Zebrzydowice 

Nazwa Przebieg trasy Charakterystyka 

Szlak Zamków nad Piotrówką 
Kończyce Wielkie - Kończyce Małe – Zebrzydowice 

– Marklowice Górne - Dolní Marklovice – Prstná  
– Petrovice u Karviné – Skrbeňsko - Gołkowice 

szlak rowerowy, 
transgraniczny 

Szlak Zebrzydowicki  Zebrzydowice - Bzie Zameckie szlak czarny 

Cieszyn – Marklowice Górne 
Cieszyn – Pogwizdów – Kaczyce – Zebrzydowice 

 – Marklowice Górne 
szlak czerwony 

Chałupki-Jasnowice, 
Chałupki, Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, 

Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, 
Jasnowice 

szlak czerwony 

Jastrzębski Szlak Krajoznawczy 
im. Jerzego Fudzińskiego 

Zebrzydowice – Turza Śląska 
szlak żółty 

Subtrasa 24 C Cieszyn – Kaczyce – Zebrzydowice szlak czerwony 

Subtrasa 124 N Kaczyce – Kończyce Wielkie – Dębowiec szlak niebieski 

Subtrasa 13 Z 
Kończyce Małe – Kończyce Wielkie – Zamarski  

– Gumna 
szlak zielony 

Tandemowa Trasa Rowerowa dla 
Niewidomych I Niedowidzących 
Euroregionu „Śląsk Cieszyński” 

Pętla Kaczyce Górne – Kończyce Wielkie – Kończyce 
Małe – Kaczyce Dolne – Kaczyce Górne 

szlak żółty z symbolem 
roweru tandem 

Marklowice Górne – Jastrzębie 
Zdrój 

Marklowice Górne – Ruptawa – Jastrzębie-Zdrój) 
szlak czerwony 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.infotur.olza.pl 

W marcu 2010r. zakończono projekt p.n. „Projekt turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę 

z Zebrzydowicami” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita 

Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Partnerem Projektu 

po stronie czeskiej jest Statutární Město Karviná. W ramach całego projektu opracowano projekt 

budowlano–wykonawczy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla trasy 

leżącej na przedłużeniu ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach (po stronie polskiej) i na przedłużeniu ul. Žižkovej 

w Karvinie ( po stronie czeskiej) oraz przygotowano materiały promocyjne dla nowego połączenia 

ścieżką rowerową przygranicznych miejscowości, czyli miasta Karviná z gminą Zebrzydowice. Wartość 

projektu po stronie polskiej wyniosła: 14.446,75 Euro, w tym koszty kwalifikowane: 14.301,85 Euro. 

Natomiast dofinansowanie z EFRR: 12.156,57 Euro (85%), dofinansowanie z budżetu państwa: 

1.430,19 Euro (10%), a budżet gminy Zebrzydowice: 715,09 Euro. 

http://www.infotur.olza.pl/
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Baza zakwaterowania w gminie Zebrzydowice to obiekty hotelowe Pass Hotel oraz MedCithi 

Rehabilitacja & Wellness zlokalizowane w Zebrzydowicach oraz Gościniec Zamkowy w Kończycach 

Małych.  

Społeczność gminy Zebrzydowice ma możliwość korzystania z infrastruktury sportowej zlokalizowanej 

na terenie gminy.  

W Zebrzydowicach funkcjonuje kompleks sportowy „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół 

w Zebrzydowicach, obejmujący: 

– boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 

26,0 x 56,0 m), 

– boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 30,2 x 50,2 m o powierzchni 1516,04 m2 (pole do gry 

28,1 x 40,0 m) -  koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, tenis ziemny, 

– bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej 200m, 

– skocznię do skoków w dal, 

– zaplecze sanitarno – szatniowe, 

– tereny zielone. 

Przy Zespole Szkół w Kaczycach dostępne jest pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną 

nawierzchnią. Boiska wielofunkcyjne  znajdują się tez w Kończycach Małych i Kaczycach przy obiektach 

szkolnych 

Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest zlokalizowany również przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach 

basen kryty i lodowisko (sezonowo). 

W gminie funkcjonuje również Ośrodek Sportów Wodnych oferujący baseny na stawie Młyńszczok, 

przystań kajakową oraz  korty tenisowe i boisko do siatkówki plażowej w Kończycach Małych. 

Nad bezpieczeństwem kapiących się czuwa wykwalifikowana kadra ratowników, wyposażona 

w odpowiedni sprzęt do ratownictwa wodnego. 

W gminie Zebrzydowice działają stowarzyszenia sportowe wykorzystując istniejącą bazę: 

– Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” w Zebrzydowicach (piłka nożna),  

– Ludowy Klub Sportowy w Kończycach Małych (piłka nożna), 

– Górniczy Klub Sportowy „Morcinek” w Kaczycach (piłka nożna), 

– Uczniowski Gminny Klub Sportowy „Sokół” w Zebrzydowicach (tenis stołowy). 

Poniżej zestawiono dane dotyczące klubów sportowych i osób uprawiających sport z terenu gminy 

Zebrzydowice. 
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Tabela 38 Dane dotyczące klubów sportowych i osób uprawiających sport w l. 2008-2012 

Wyszczególnienie 2008 2010 2012 

Kluby 3 4 4 

Członkowie 216 241 221 

Ćwiczący ogółem  201 223 221 

Ćwiczący mężczyźni 201 223 220 

Ćwiczące kobiety 0 0 1 

Ćwiczący do lat 18 ogółem 120 146 156 

Sekcje sportowe 5 6 4 

Trenerzy 1 4 3 

Instruktorzy sportowi 6 3 2 

Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe 1 0 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według danych GUS cztery kluby sportowe działające na terenie gminy Zebrzydowice zrzeszały w 2012 

roku 221 osób, co stanowiło 1,6% ówczesnej liczby ludności (13 089 osób) i byli to zasadniczo mężczyźni. 

Spośród wszystkich ćwiczących w ramach sekcji sportowych osób 70,5% stanowią osoby do 18 roku 

życia, a więc uczniowie szkół. Liczba młodych osób zrzeszonych w klubach sportowych na terenie gminy 

Zebrzydowice wzrosła od roku 2008 o 30%, natomiast liczba ćwiczących ogółem zwiększyła 

się o 20 osób, tj. o 9,9%. Dane te pokazują, że oferta klubów sportowych w gminie Zebrzydowice jest 

atrakcyjna dla młodzieży. 

Wnioski: 

– korzystne położenie w granicach Śląska Cieszyńskiego i przynależność do Euroregionu Śląsk 

Cieszyński, 

– obecność szlaków turystycznych pieszo-rowerowych, 

– obecność produktu turystycznego „Szlak zamków nad Piotrówką”, 

– zabytki kultury materialnej, 

– mało zróżnicowana infrastruktura noclegowa, 

– infrastruktura sportowa (boiska wielofunkcyjne, Ośrodek Sportów Wodnych), 

– wysoki odsetek młodzieży ćwiczącej w klubach sportowych (70,5% w 2012 r.), 

– mała ilość ścieżek rowerowych. 

2.15 Aktywność lokalna 

Jednym z ważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi gminy niewątpliwie jest aktywność lokalna. 

Głównymi wskaźnikami w tym zakresie jest liczba organizacji pozarządowych (tzw. organizacji III sektora, 

NGO) oraz frekwencja w wyborach samorządowych.  

Organizacje pozarządowe to przede wszystkim dobrowolne zrzeszenia osób, przybierające różnorodną 

formę: stowarzyszeń, fundacji, związku zawodowego, organizacji sportowej, parafii, kółka rolniczego, 

itp. Organizacje pozarządowe z jednej strony są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny, 

z drugiej są w stanie świadczyć profesjonalne usługi publiczne dla społeczności lokalnej, zwłaszcza 

w dziedzinie sportu, pomocy społecznej, edukacji, kultury i działalności na rzecz osób 
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niepełnosprawnych i bezrobotnych. Uważa się, że ten typ organizacji wypełnia często lukę pomiędzy 

potrzebami społeczności lokalnej a możliwością ich zaspokojenia przez sektor publiczny. 

Oprócz wymienionych wcześniej stowarzyszeń o charakterze sportowym oraz ochotniczych straży 

pożarnych na terenie gminy Zebrzydowice działają organizacje: 

– Stowarzyszenie FORMAT 4 w Zebrzydowicach, 

– Stowarzyszenie „Innowacja” w Zebrzydowicach, 

– Dobroczynne Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi z Upośledzeniem Umysłowym w Kończycach 

Małych (w likwidacji; Stowarzyszenie w dniu 18.03.2014r. podjęło uchwałę o likwidacji, 

w kwietniu 2014r. wpłynął wniosek do KRS o likwidację). 

Ponadto funkcjonują odziały i koła stowarzyszeń: 

– Polski Związek Wędkarski  - Koło nr 68 w Zebrzydowicach, 

– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 10 w Zebrzydowicach. 

Poniżej zestawiono wydatki budżetu gminy przeznaczane na współpracę z sektorem pozarządowym. 

Znikoma kwota przypadająca na 1 mieszkańca Gminy Zebrzydowice świadczyć może o braku aktywności 

zarejestrowanych na terenie Gminy organizacji pozarządowych.  

Tabela 39 Wydatki budżetu na współpracę z sektorem pozarządowym w l. 2010-2013 

Gmina 

Wartość rocznego budżetu współpracy jednostki 
z sektorem pozarządowym 

Wartość środków przeznaczonych 
na roczny program współpracy 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Cieszyn 1 402 406,00 1 537 429,85 1 791 757,84 1 765 821,56 38,65 42,50 49,16 38,65 

Ustroń 1 097 841,06 1 073 092,40 997 847,18 1 036 500,00 68,91 67,17 64,77 68,91 

Wisła 64 000,00 92 000,00 94 000,00 90 968,50 5,64 8,11 8,08 5,64 

Brenna 128 600,00 77 200,00 58 650,00 48 500,00 11,94 7,11 4,42 11,94 

Chybie 50 000,00 50 000,00 52 000,00 60 000,00 5,33 5,30 6,29 5,33 

Dębowiec 89 780,00 20 078,00 27 270,00 31 000,00 16,04 3,57 5,44 16,04 

Goleszów 190 000,00 179 390,00 184 500,00 243 023,21 15,01 14,07 18,83 15,01 

Hażlach 16 000,00 17 000,00 37 059,32 17 582,20 1,54 1,62 1,66 1,54 

Istebna 194 344,70 193 012,00 176 000,00 188 000,00 16,53 16,33 15,79 16,53 

Skoczów 230 000,00 152 297,89 153 060,19 158 550,00 8,70 5,74 5,93 8,70 

Strumień 45 000,00 45 000,00 65 700,00 69 000,00 3,61 3,59 5,40 3,61 

Zebrzydowice 3 000,00 8 000,00 6 000,00 6 500,00 0,23 0,61 0,49 0,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wyrazem aktywności społeczności lokalnej jest również udział w wyborach samorządowych. W roku 

2002 i 2006 frekwencja wyborcza mieszkańców gminy Zebrzydowice była wyższa niż frekwencja 

w powiecie cieszyńskim i w województwie śląskim. W roku 2010 mieszkańcy gminy głosowali chętniej 

niż mieszkańcy całego województwa śląskiego.  
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Wykres 35 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych [%] 

Źródło: dane PKW 

Na chwilę obecną Państwowa Komisja Wyborcza nie opublikowała oficjalnych wyników wyborów, w tym 

danych dotyczących frekwencji, z roku 2014.  
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3. Ocena i oczekiwania mieszkańców – wyniki badań ankietowych 

Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców 

Gminy Zebrzydowice, których celem było poznanie oceny jakości wybranych aspektów życia w gminie, 

poznanie najistotniejszych problemów i pozytywnych elementów Gminy Zebrzydowice w opinii 

mieszkańców. Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie najważniejszych ich zdaniem 

kierunków rozwoju gminy. 

Ankiety rozpowszechniono: 

- w formie tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, GOK-u, bibliotece, szkołach 

i jako dodatek do „Wiadomości znad Piotrówki”, 

- w formie elektronicznej na stronie www.zebrzydowice.pl. 

Otrzymano zwrotnie 168 ankiet elektronicznych oraz 197 papierowych – łącznie 365 ankiet. 

3.1 Charakterystyka badanej grupy 

W badaniu wzięło udział 184 kobiet oraz 167 mężczyzn. 14 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 

o płeć. Najliczniejszą grupą wśród badanych były osoby w przedziale wieku od 26 do 35 lat (101 osób). 

Strukturę wiekową respondentów prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 36 Udział wiekowy poszczególnych grup wiekowych respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Analizując wyksztalcenie respondentów, najliczniejsze grupy stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 

(185 osób) oraz wykształceniem średnim (120 osób). Szczegóły prezentuje wykres poniżej. 
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Wykres 37 Poziom wykształcenia respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące (255 respondentów). Status na rynku pracy prezentuje 

poniższy wykres. 

Wykres 38 Status na rynku pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

3.2 Odpowiedzi respondentów 

Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące oceny jakości wybranych aspektów życia w gminie, 

problemów oraz pozytywnych elementów Gminy Zebrzydowice. 

Pierwsze pytanie zawierało listę czynników wpływających na życie w Gminie Zebrzydowice oraz oceny 

każdego czynnika. Na poniższych trzech wykresach zaprezentowano wszystkie 27 kategorii oceny jakości 

życia w gminie wg kolejności zadanych pytań oraz odpowiedzi badanych.   
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Wykres 39 Warunki życia w Gminie Zebrzydowice – pytania od 1 do 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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Wykres 40 Warunki życia w Gminie Zebrzydowice - pytania od 10 do 18  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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Wykres 41 Warunki życia w Gminie Zebrzydowice - pytania od 19 do 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Na poniższym wykresie zaprezentowano najlepiej oceniane elementy jakości życia w Gminie 

Zebrzydowice. Najwyżej oceniano poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej, gdzie aż 64% badanych 

(234 osób) zaznaczyło odpowiedzi „bardzo dobra” i „dobra”. Następnym najlepiej ocenianym aspektem 

życia w Gminie Zebrzydowice był stan infrastruktury sportu i rekreacji. Aż 60% badanych (221 osób) 

oceniło ten element korzystnie. Kolejnymi najwyżej ocenianymi elementami jakości życia w Gminie 

są dostęp do Internetu (wskazało go 57% badanych tj. 209 osób), dostęp do przedszkoli i żłobków 

(wskazało go 52% badanych tj. 190 osób) oraz jakość oferty sportowej i rekreacyjnej (wskazało go 51% 

badanych tj. 186 osób).  
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Wykres 42 Najlepiej ocenione elementy jakości życia w Gminie Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Z kolei poniższy wykres prezentuje elementy jakości życia w Gminie Zebrzydowice, które zostały 

ocenione najkrytyczniej. Należy do nich możliwość znalezienia zatrudnienia w gminie, gdzie aż 78% 

badanych (284 osób) zaznaczyło odpowiedź „słaba” oraz „bardzo słaba”. Kolejnymi najniżej ocenianymi 

elementami jakości życia w Gminie są dostępność i jakość komunikacji publicznej (wskazało go 50% 

badanych tj. 183 osób), otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców (wskazało go 46% badanych 

tj. 169 osób), jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży (wskazało go 44% badanych 

tj. 161 osób) oraz stan techniczny chodników i oświetlenia (wskazało go 42% badanych tj. 153 osób). 
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Wykres 43 Najkrytyczniej ocenione elementy jakości życia w Gminie Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Kolejnym elementem badania ankietowego było pytanie otwarte, w którym należało wskazać element 

pozytywny/mocną stronę oraz element negatywny/słabą stronę w Gminie Zebrzydowice. Uzyskane 

odpowiedzi pogrupowano w kategorie i przedstawiono na poniższych wykresach.  

Ankietowani wskazali jako najbardziej pozytywny element w Gminie Zebrzydowice rozwój i inwestycje. 

Największa liczba odpowiedzi w ramach kategorii dotyczyła dużej liczby zrealizowanych inwestycji 

głównie przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim dotacji z Unii 

Europejskiej. Kolejna wydzielona kategoria powiązana jest również z inwestycjami i obejmuje 

infrastrukturę sportową i rekreacyjną – tutaj wskazywano ścieżki rowerowe, boiska „Orliki”, place 

zabaw, basen oraz lodowisko. Duże znaczenie dla Gminy Zebrzydowice ma również jej lokalizacja. 

Aż 7% badanych wskazało na bliskość ośrodków miejskich, jak Jastrzębie-Zdrój oraz Cieszyn, bliskość 

granicy oraz spokój i ładne widoki, co sprawia iż Gmina Zebrzydowice stanowi dobrą bazę osiedleńczą. 

Szczegółowe zestawienie pozytywnych elementów Gminy Zebrzydowice prezentuje poniższy wykres.  
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Wykres 44 Najbardziej pozytywne elementy w Gminie Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Ankietowani wskazali, iż największą słabość Gminy Zebrzydowice stanowi jakość infrastruktury drogowej 

(50 osób wskazało taką odpowiedź). Największa liczba odpowiedzi w ramach kategorii dotyczyła złego 

stanu dróg lokalnych, braku chodników i oświetlenia. 

11% badanych (40 osób) wskazało, iż władze i urzędnicy stanowią słabość Gminy. Wymieniane były tutaj 

przede wszystkim niedostosowane do potrzeb mieszkańców godziny otwarcia Urzędu, brak otwartości 

na inicjatywy, przerost zatrudnienia oraz niska jakość obsługi w Urzędzie Gminy. 

Wśród największych słabości Gminy należy również zauważyć brak inwestorów, a co za tym idzie brak 

miejsc pracy (8% badanych tj. 28 osób) oraz problemy komunikacyjne zwłaszcza z dużymi pobliskimi 

ośrodkami miejskimi – Jastrzębie-Zdrój i Cieszyn (7% badanych tj. 27 osób), zwłaszcza w wieczornych 

porach. Szczegółowe zestawienie największych słabości Gminy Zebrzydowice prezentuje poniższy 

wykres. 
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Wykres 45 Największe słabości Gminy Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Kolejne pytanie miało na celu zbadać poziom identyfikacji mieszkańców z Gminą Zebrzydowice. 

Aż 79% badanych odpowiedziało, iż gmina nie jest im obojętna, a aż 69% uważa się za mocno związanych 

z gminą.   
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Wykres 46 Stosunek respondentów do Gminy Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

Poniższy wykres obrazuje plany respondentów na najbliższe 5 lat. Zauważyć można, iż 79% badanych 

nie planuje w najbliższym czasie zmieniać swojego miejsca zamieszkania, co oznacza, iż atrakcyjność 

osiedleńcza Gminy Zebrzydowice jest wysoka. 
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Wykres 47 Ocena atrakcyjności osiedleńczej – odpowiedzi respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

W kolejnym pytaniu badani mieli wskazać najważniejsze przedsięwzięcie do realizacji w Gminie 

Zebrzydowice. Aż 19% badanych (68 osób) wskazało na poprawę infrastruktury drogowej. Podkreślana 

była konieczność remontu i modernizacji istniejących dróg lokalnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych 

poza centrum Zebrzydowic, budowa chodników oraz oświetlenia.  

Kolejnym elementem wskazanym przez ankietowanych była poprawa infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 10% badanych (35 osób) wskazało konieczność inwestycji w tym zakresie. Istotne 

dla badanych jest również przyciągnięcie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, a poprzez te działania 

stworzenie nowych miejsc pracy (28 osób). 
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Wykres 48 Najważniejsze przedsięwzięcia/ projekt / zadania, które należy zrealizować w Gminie Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Na poniższym wykresie zaprezentowano kierunki działania mające największe znaczenie 

dla harmonijnego rozwoju gminy Zebrzydowice. Wg badanych istotna jest poprawa infrastruktury 

podstawowej (drogi, wod-kan) – 80% respondentów (294 osoby) wskazało w ramach kategorii 

odpowiedzi „bardzo duże” oraz „duże”. Kolejnym ważnym elementem dla rozwoju gminy 

wg ankietowanych jest rozwój przedsiębiorczości i małego biznesu, który wskazało 79% osób 

oraz pozyskanie inwestorów i rozwój przemysłu – wskazane przez 76% badanych. Zarówno pozyskanie 

inwestorów jak i rozwój przedsiębiorczości i małego biznesu są elementami wpływającymi pośrednio 

na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, która wg respondentów wymaga dużego zaangażowania 

władz lokalnych.   
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Wykres 49 Kierunki działania mające największe znaczenie dla harmonijnego rozwoju Gminy Zebrzydowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

 

  

45%
52% 52%

30%
24% 22% 22% 21% 20%

18%

13%

35%
27% 24%

40%
44%

41% 41% 41% 41%

36%

32%

12% 11% 14%
19% 21%

25% 28%
26% 27%

31%

35%

3%
2% 3% 3% 4% 5% 3% 6% 4% 6%

10%

3% 3% 2% 2% 2% 2%
2% 3% 4%

4% 5% 4% 6% 5% 5% 4% 5% 6% 6% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

bardzo duże duże średnie male

bardzo małe brak odpowiedzi bardzo duże i duże male i bardzo małe





Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku  

 

 

Strona 89 

4. Analiza metodą SWOT 

Słabe strony  Mocne strony 

Niesatysfakcjonujący 
poziom rozwoju 
infrastruktury 

drogowej, zły stan 
dróg, niewystarczająca 

wydajność systemu 
komunikacyjnego 

Niski poziom integracji 
i koordynacji różnych 
systemów transportu 

publicznego 

 

Korzystne położenie 
geograficzne na szlaku 
drogowym łączącym 
z Republiką Czeską 

Sąsiedztwo silnego 
ośrodka 

gospodarczego  
– Jastrzębia-Zdroju 

Zanieczyszczenie 
powietrza (niska emisja 
oraz zanieczyszczenia 
transgraniczne), niska 

efektywność 
energetyczna części 

infrastruktury 
publicznej 

Funkcjonowanie 
obszarów 

problemowych  
– wymagających 

rewitalizacji społecznej 
i technicznej 

 

Funkcjonowanie 
ważnego węzła 

kolejowego w ruchu 
międzynarodowym 

Brak deficytu 
budżetowego w 2013 

roku oraz wzrost 
dochodów ogółem 

(w stosunku do roku 
2009 o 32,4%) 

Niewystarczające 
wykorzystanie 

zasobów 
przyrodniczych 
dla budowania 
atrakcyjności 
przestrzennej 

(np. dla rekreacji 
i turystyki) 

Odpływ młodych ludzi 
do miast – ujemne 

saldo migracji 
zagranicznych na 1 000 

osób (-1,07) 

 
Wzrost liczby ludności 

(o 6,1% w ostatniej 
dekadzie) 

Dodatnie saldo 
migracji (3,2 na 1 000 

mieszkańców) 
i relatywnie korzystny 

poziom przyrostu 
naturalnego (2,5 

na 1 000 mieszkańców) 

Niski poziom 
atrakcyjności 

inwestycyjnej – brak 
dużych 

i niedostateczna liczba 
średnich firm 

Znacząco niższe 
wskaźniki 

przedsiębiorczości 
w stosunku 

do wskaźników dla 
powiatu cieszyńskiego, 

województwa 
śląskiego i Polski 

 

Znikoma przestępczość 
nieletnich 

i zmniejszająca się 
liczba interwencji 

jednostek OSP 

Funkcjonowanie 
jednostek OSP 

w każdym z sołectw 

Wzrastająca liczba 
bezrobotnych (o 57,8% 

od roku 2008) 

Znikoma liczba ścieżek 
rowerowych 

 
Wysoki udział ludności 

korzystającej z sieci 
wodociągowej – 80% 

Zwiększająca się liczba 
budynków 

mieszkalnych (o 6,1% 
od roku 2008) 

Niski poziom 
skanalizowania 

(Marklowice Górne) 

Zmniejszająca się 
wartość wydatków 

inwestycyjnych (25,7% 
wydatków ogółem 

w roku 2013) 

 

Aktywność GOK 
decydująca o wysokim 
poziomie jakości życia 

na terenie Gminy 

Korzystne wskaźniki 
dotyczące powierzchni 

mieszkaniowej 
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Słabe strony  Mocne strony 

Niewystarczająca 
wydajność 

funkcjonujących 
oczyszczalni ścieków 

Niski poziom rozwoju 
usług publicznych 

w formie cyfrowej oraz 
słaba dostępność sieci 

szerokopasmowej 

 

Zmniejszająca się liczba 
osób i gospodarstw 

korzystających 
z pomocy społecznej 

Zmniejszająca się liczba 
dzieci, na które 

pobierane są 
świadczenia rodzinne 

Niewystarczająca liczba 
mieszkań komunalnych 

oraz socjalnych 

Niedostateczna liczba 
aptek w stosunku 
do liczby ludności 

 Wyższy wskaźnik liczby 
przychodni 

przypadających 
na 10 tys. 

mieszkańców 
w porównaniu 

z gminami wiejskimi 
powiatu cieszyńskiego. 

Dobrze rozwinięta baza 
oświatowa oraz 

wysoko oceniana kadra 
nauczycielska 

Spadek liczby uczniów 
szkół podstawowych 
w stosunku do roku 

2008 

Spadek liczby uczniów 
szkół gimnazjalnych 
w stosunku do roku 

2008 

 
Wyższe wyniki testu 

szóstoklasisty 
i egzaminu 

gimnazjalnego w 
stosunku do średniej 

wojewódzkiej 

Możliwość rozwijania 
i komercjalizacji 

produktu 
turystycznego „Szlak 

zamków nad 
Piotrówką” 

Mało zróżnicowana 
infrastruktura 

noclegowa 

Rozproszony układ 
urbanistyczny 

i przestrzenny gminy 

 
Aktywnie działające 

zespoły folklorystyczne 
przy Gminnym 

Ośrodku Kultury 
promujące kulturę 

Śląska Cieszyńskiego 

Wzrost aktywności 
kulturalnej 

mieszkańców 
(przynależność do kół 

i klubów) 

Brak spójnego układu 
komunikacyjnego 

wynikającego 
z uwarunkowań 
przestrzennych 

Niekorzystne wskaźniki 
obciążenia 

demograficznego 

 

Stosunkowo wysokie 
wydatki na kulturę  
– funkcjonowanie 
świetlicy w każdej 

z miejscowości 

Funkcjonowanie 
zaplecza sportowego 

i rekreacyjnego 
(siłownie zewnętrzne, 

basen, orlik, 3 hale 
sportowe czy też 
lodowisko zimą) 

Zmniejszająca się 
wartość wskaźników 

bibliotecznych 

Konieczność 
ponoszenia ciągłych 

nakładów 
na utrzymanie 

obiektów pałacowych 
i dworskich na terenie 

gminy 

 

Wzrastająca długość 
sieci wodno-

kanalizacyjnej 
w gminie 
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Szanse  Zagrożenia 

Istnienie terenów dla 
rozwijania sektora 
usług i działalności 

gospodarczej 

Możliwość 
zagospodarowania 

terenów dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowej 

i lokalizacji 
gospodarstw 

agroturystycznych  

 Istnienie naturalnych 
barier dla rozwoju 

gminy m.in. zagrożenia 
powodziowe czy też 

spowodowane 
masowymi ruchami 

ziemi 

Zagrożenia wynikające 
z transgranicznego 

oddziaływania 
inwestycji 

planowanych 
na obszarze Republiki 

Czeskiej 

Możliwość rozwoju 
działalności 

przemysłowej 
na terenach 

zlikwidowanej kopalni 
„Morcinek” 

Stworzenie 
nowoczesnego 

centrum logistyczno 
-transportowo-

usługowego 
na terenach stacji 

kolejowej 
Zebrzydowice  

 
Uzależnienie 

od sektora górniczego 
(ok. 3 500 

mieszkańców jest 
uzależniona od branży 

górniczej) 

Dalszy wzrost 
obciążenia samorządu 
(nowe zakresy zadań) 

bez zapewnienia 
wystarczających 

środków 

Przynależność 
do Euroregionu Śląsk 

Cieszyński 

Potencjał do rozwijania 
Ośrodka Sportów 

Wodnych – unikalne 
zasoby w tym zakresie 

na tle Śląska 
Cieszyńskiego 

 

Nie podjęcie działań 
proekologicznych 

Spadek przychodów 
budżetu samorządu 

Potencjał do rozwijania 
turystyki weekendowej 

dedykowanej 
mieszkańcom 

ośrodków miejskich  
– wędkarstwo, 

łowiectwo  

Funkcjonowanie 
Zebrzydowic 

w strukturach LGD 
Cieszyńska Kraina 

oraz LGR „Żabi Kraj” 

 

Spadek atrakcyjności 
osiedleńczej 
Zebrzydowic 

Ograniczenie 
subwencji 

zewnętrznych 

Dostępność środków 
zewnętrznych na 

finansowanie ważnych 
inwestycji 

komunalnych 

Utrzymanie wysokiego 
poziomu atrakcyjności 

inwestycyjnej 
województwa 

śląskiego 

 
Zaostrzenie systemu 
prawnego w zakresie 
ochrony środowiska 

wpływające 
na zahamowanie 

inwestycji 

Niestabilność struktury 
przepisów prawno 
- administracyjnych 

Możliwość 
wykorzystania kapitału 

prywatnego 
oraz zawiązywania 

partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) 

Rozwój infrastruktury 
technicznej w oparciu 

o proekologiczne 
rozwiązania 

 
Utrzymujący się brak 

zainteresowania 
inwestorów 

zewnętrznych 
inwestycjami 

w Zebrzydowicach  

Brak dostosowania 
działań odnoszących 
się do negatywnych 
zjawisk społecznych 

(starzenie się 
społeczeństwa) 
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5. Zebrzydowice 2020 – wizja rozwoju i cele strategiczne 

5.1 Wizja rozwoju – Zebrzydowice 2020 

Wizja gminy to obraz przyszłości, który samorząd terytorialny i inni beneficjenci oraz interesariusze 

z terenu gminy chcą wykreować w określonym horyzoncie czasowym – do 2020 r. Wizja Gminy 

Zebrzydowice ogniskuje się wokół kwestii związanych z silnymi tendencjami osiedleńczymi, które 

z jednej strony stanowią silną stronę i przewagę konkurencyjną gminy, z drugiej natomiast, istotne 

wyzwanie, głównie inwestycyjne, przed samorządem lokalnym. Wzrost liczby zamieszkujących gminę 

oraz rosnące oczekiwania mieszkańców w kontekście jakości życia wpływają na konieczność 

podnoszenia standardu infrastruktury technicznej i społecznej, jak również profesjonalizacji usług 

publicznych świadczonych przez samorząd. W obrębie wizji akcentuje się również zagadnienia związane 

z potrzebą wzmacniania dynamiki rozwoju gminy w oparciu o ludność napływową oraz efektywne 

wykorzystanie tradycji gospodarczych i potencjału społeczności lokalnej poprzez jej aktywizację. Wizja 

rozwoju Gminy Zebrzydowice to wizja zmiany, której osiągnięcie wymaga podjęcia przez samorząd 

konkretnych działań. Zawartość logiki interwencji w ramach Strategii została zaprezentowana w formie 

celów strategicznych i operacyjnych wynikających z przyjętej wizji. Wyznaczają one kierunki działania, 

które podejmować będzie Gmina Zebrzydowice, aby skutecznie urzeczywistniać zdefiniowane 

uprzednio założenia planistyczne. 

Wizję Gminy Zebrzydowice w perspektywie roku 2020 zdefiniowano: 

 

  

W 2020 roku Zebrzydowice gminą przyjazną dla mieszkańców 
zapewniającą wysoki standard infrastruktury technicznej 

i społecznej oraz dostęp do nowoczesnych usług publicznych. 
Atrakcyjność osiedleńcza czynnikiem budującym potencjał 

gospodarczy gminy oraz wzmacniającym dynamikę 
jej rozwoju. Społeczność lokalna gminy aktywnie angażująca 

się w budowę dobrostanu lokalnej wspólnoty.
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5.2 Cele strategiczne – Zebrzydowice 2020 

Określenie wizji rozwoju Zebrzydowic pozwoliło na zdefiniowanie zestawu celów strategicznych, które 

wyznaczają horyzont pozytywnych zmian jakościowych w obszarach planowania – a zatem będą 

stanowić główne kierunki interwencji samorządu w perspektywie do roku 2020. Warto podkreślić, 

że wyznaczone obszary planowania – w ramach których określono cele rozwoju – są kompletne, a więc 

obejmują całość obszarów, w których samorząd może podejmować skuteczną interwencję, działania 

aktywizujące lub wspierać potencjalnych partnerów. Poniżej zaprezentowano trzy cele o charakterze 

strategicznym, których skuteczna realizacja warunkuje osiągniecie zdefiniowanej wizji w roku 2020. 

Rysunek 4 Cele strategiczne rozwoju Zebrzydowic do roku 2020 

 
Poniżej zaprezentowano syntetyczne uzasadnienia i rozwinięcia dla poszczególnych celów 

strategicznych. W kontekście przeprowadzonych prac strategicznych (diagnostycznych i planistycznych) 

oraz zebranych opinii i ocen podczas spotkań warsztatowych i działań badawczych traktuje się je jako 

domeny planowania strategicznego. Aby przedmiotowe opracowanie mogło stanowić narzędzie 

dla skutecznego zarządzania rozwojem Gminy Zebrzydowice, zdefiniowano „domeny planowania 

strategicznego”. Odnoszą się one treściowo do konkretnych obszarów i dziedzin, co do których 

wypracowano konsensus, uznając je za kluczowe z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców.  

 

Zebrzydowice jako gmina wiejska posiada bogate zasoby środowiskowe, których efektywne 

wykorzystanie umożliwi dywersyfikację struktury lokalnej gospodarki np. poprzez rozwijanie turystyki 

Cel strategiczny 1

Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii

Cel strategiczny 2

Rozwój infrastruktury publicznej i społecznej na terenie Gminy 
Zebrzydowice

Cel strategiczny 3

Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego i dostępności nowoczesnych 
usług publicznych

Cel strategiczny 1

Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii
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weekendowej. Bliskość ośrodków gospodarczych takich jak Jastrzębie-Zdrój czy też Karvina wymusza 

zintensyfikowanie działań w zakresie dbałości o środowisko naturalne oraz jego bioróżnorodność 

(m.in. w kwestii ograniczenia wysokiej emisji). Dodatkowo efektywne zarządzanie zasobami w Gminie 

Zebrzydowice wiąże się z koniecznością zagospodarowania centralnie zlokalizowanych terenów 

kolejowych o dużej powierzchni czy też w części obszarów pokopalnianych. Uporządkowanie przestrzeni 

publicznej oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców docelowo zwiększy atrakcyjność gminy jako 

destynacji osiedleńczej oraz umożliwi zbudowanie stabilnego wzrostu gospodarczego. 

 

Mając na uwadze podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowanie gminy jako destynacji 

osiedleńczej niezbędny jest konsekwentny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb społeczności lokalnej leży w kompetencjach gminy, stanowiąc 

jej zadania własne. Zatem, analizowany cel obejmuje swym zasięgiem modernizację dróg i poprawę 

układu komunikacyjnego, rozwijanie infrastruktury instytucji oświaty i kultury – dostosowując 

ją do zmieniających się uwarunkowań demograficznych i społecznych. W zakresie inwestycji 

w infrastrukturę sieciową niniejszy cel koresponduje i uzupełnia działania i zadania inwestycyjne 

przewidziane do realizacji w ramach celu strategicznego 1. Osiągniecie zdefiniowanego celu wpłynie 

na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, również w wymiarze socjalnym.  

 

Czynnik ludzki – zasoby ludzkie oraz kapitał społeczny stanowią kluczowy potencjał rozwojowy Gminy 

Zebrzydowice. Budowanie stabilnego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie wizerunku gminy jako 

ośrodka przyjaznego mieszkańcom jest nierozerwalnie związane z tworzeniem oferty dedykowanej 

każdej z grup społecznych zamieszkujących gminę. W związku ze zróżnicowaniem gminy, zaplanowane 

działania odzwierciedlają m.in. strukturę osiedleńczą (interwencja ukierunkowana na poszczególne 

sołectwa), grupy wiekowe (młodzież, seniorzy) czy też sytuację na rynku pracy (działania aktywizacyjne, 

promocja ekonomii społecznej). W wymiarze gospodarczym warto podkreślić potrzebę promowania 

przedsiębiorczości, jako czynnika wpływającego na zróżnicowanie struktury lokalnej gospodarki 

uzależnionej w dużej mierze od przemysłu wydobywczego – górnictwa.  

  

Cel strategiczny 2 

Rozwój infrastruktury publicznej i społecznej na terenie Gminy Zebrzydowice

Cel strategiczny 3

Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego i dostępności nowoczesnych usług 
publicznych.
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6. Strategiczne kierunki działania – poziom operacyjny 

Zaprezentowana powyżej koncepcja rozwojowa, obejmująca wizję Gminy Zebrzydowice do roku 2020 

oraz zestawienie celów strategicznych w ramach 3 wyznaczonych obszarów planistycznych, wyznacza 

przestrzeń dla sformułowania strategicznych planów operacyjnych. Obejmują one tzw. cele operacyjne 

na poziomie obszarów interwencji, których realizacja jest rekomendowana w ramach danego celu.  

Plany operacyjne w ramach niniejszej strategii są częściowo „otwarte” tzn. definiują rekomendowane 

obszary wsparcia, wyznaczając grupy / sekwencje projektów. Oznacza to, że zdefiniowanie konkretnych, 

zakresów poszczególnych zadań pozostaje w kompetencjach struktur oddelegowanych do ich realizacji. 

W tym sensie również implementacja projektów, które nie zostały bezpośrednio wskazane w ramach 

planów operacyjnych jest pożądana, o ile wpisują się one w określone cele na poziomie strategicznym 

i operacyjnym. Daje to samorządowi możliwość elastycznego działania w kontekście dynamicznie 

zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych ze źródeł krajowych i zagranicznych. 

Cel strategiczny 1 
Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii 

Cele operacyjne 

1.1 Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych 
budynków wielorodzinnych wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 
oraz metod kogeneracyjnych, a także realizacja programów adresowanych 
do indywidualnych gospodarstw domowych. 
Działanie obejmuje m.in. termomodernizacje:  

 budynku przedszkolnego w Kończycach Małych, 

 budynków Zespołu Szkół tj. szkoły podstawowej i hali sportowej 
w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55, 

 budynku szkoły w Kończycach Małych, 

 budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych, 

 budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych, 

 budynku szkoły w Kaczycach 

1.2 Ograniczenie niskiej emisji 

 

Zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego obejmujące efektywną 
ochronę powietrza i ograniczenie niskiej emisji. Wzmocnienie działań w zakresie 
edukacji ekologicznej. Promocja rozwiązań proekologicznych w zakresie systemów 
grzewczych wśród mieszkańców. Opracowanie i realizacja planów branżowych 
w odniesieniu do ochrony środowiska. 
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1.3 Rozwój i modernizacja oświetlenia gminnego 

 

Wymiana, modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia 
w obiektach komunalnych. Działanie zakłada m.in. rozbudowę oświetlenia 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wymianę lamp ulicznych 
na bardziej energooszczędne. 

1.4 Rozwój i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej 

 
Ochrona zasobów gleb i wód w ramach rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej 
 – kompleksowa i efektywna gospodarka wodno-ściekowa poprzez rozwój 
i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dwóch oczyszczalni ścieków. 

1.5 Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 

 

Działanie obejmuje budowę, rozbudowę oraz modernizację systemów 
zaopatrzenia w wodę, a także wspieranie przechodzenia z indywidualnego 
na zbiorowy system dostarczania wody oraz promocję racjonalnej gospodarki 
wodnej wśród mieszkańców. 

1.6 Systematyczna poprawa stanu ważnych cieków wodnych  

 

Współpraca i oddziaływanie na instytucje zarządzające poszczególnymi ciekami 
wodnymi. Poprawa drożności cieków wodnych na terenie Gminy obejmująca 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz renaturyzację. Zadanie obejmuje także 
wprowadzenie systemu małej retencji. 

1.7 Rekonstrukcja i poprawa stanu systemów wodno-melioracyjnych 

 
Zadanie polega w szczególności na poprawie drożności rowów melioracyjnych 
oraz obejmuje rozwój systemu kanalizacji deszczowej na obszarze Gminy 
Zebrzydowice. 

1.8 Rozwój systemu gospodarki ściekowej na obszarach o rozproszonej zabudowie 

 
Wspieranie poprawy systemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach 
o rozproszonej zabudowie poprzez kontynuowanie programu wsparcia budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

1.9 Przebudowa węzła przesiadkowego w Zebrzydowicach w rejonie dworca PKP 

 
Zadanie polegające m.in. na likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, 
zwiększeniu bezpieczeństwa, skróceniu czasu podróży i przesiadek oraz komfortu 
podróżnych. 

 



Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku  

 

 

Strona 97 

Cel strategiczny 2 
Rozwój infrastruktury publicznej i społecznej na terenie Gminy Zebrzydowice 

Cele operacyjne 

2.1 
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, zaangażowanie w poprawę systemu 
innych dróg  

 

Wzmocnienie wydajności lokalnego układu komunikacyjnego poprzez m.in. 
rozwój i modernizację sieci drogowej, poprawę wyposażenia ciągów 
komunikacyjnych (chodniki, oświetlenie, drogi rowerowe, ścieżki rowerowe) 
oraz systematyczny rozwój systemu parkingowego. Poprawa dostępności 
oraz wydajności komunikacyjnej Gminy Zebrzydowice poprzez zaangażowanie 
w projekty budowy i modernizacji dróg o znaczeniu ponadlokalnym. 

2.2 Rozwój budownictwa socjalnego 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja budownictwa socjalnego, w tym wzrost liczby 
mieszkań socjalnych na terenie Gminy. Zadanie zakłada również poprawę 
wyposażenia tych placówek, tak aby zapewnić warunki dla świadczenia najwyższej 
jakości usług publicznych. W ramach działania wykonana zostanie m.in. 
nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach w celu utworzenia dodatkowych 
mieszkań socjalnych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną. 

2.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej 

 

Zwiększenie atrakcyjności, poziomu i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez 
rozwój bazy oraz infrastruktury, jak i wyposażenia placówek przedszkolnych. 
Działanie obejmuje także wspieranie alternatywnych form wychowania 
przedszkolnego i opieki nad małym dzieckiem. W ramach zadania stworzony 
zostanie oddział przedszkolny poprzez nadbudowę tarasu przedszkola 
w Zebrzydowicach wraz z niezbędnym wyposażeniem.  

2.4 Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnych 

 

Działanie obejmuje m.in. rewitalizację przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok 
w Zebrzydowicach obejmującą m.in. umocnienie linii brzegowej, nasadzenia, 
wykonanie ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, utworzenie miejsc 
parkingowych, modernizację pomostu oraz modernizację i utrzymanie strefy 
wypoczynku. Zadanie obejmuje także zakup wyposażenia wodnego dla kąpieliska 
oraz realizację działań promocyjnych. 

2.5 Rozwój oferty i infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

 

Rozwój i tworzenie obiektów opieki nad dziećmi do lat 3. Podejmowanie działań 
na rzecz poprawy oferty i wspierania rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi 
do lat 3, takich jak żłobki, kluby malucha, wsparcie usług świadczonych przez 
dziennego opiekuna. 
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2.6 Systematyczna poprawa jakości infrastruktury oświatowej 

 

Rozwój zaplecza nowoczesnej oświaty obejmujący m.in. inwestycje i remonty 
w zakresie samych obiektów oświatowych (szkoły, przedszkola) wraz z zapleczem 
sportowo-rekreacyjnym oraz ich otoczenia, jak i systematyczne doposażanie 
pracowni dydaktycznych, np. pracowni językowych, komputerowych.  

2.7 
Rozwój infrastruktury kultury, dziedzictwa historycznego, infrastruktury 
sportowej, rekreacyjnej i rozrywki” 

 

Systematyczny rozwój oferty czasu wolnego, rozwój ogólnodostępnego zaplecza 
turystycznego oraz sportowo-rekreacyjnego, budowa ścieżek rowerowych. 
Rozbudowa i remonty infrastruktury sportowej. Remonty oraz doposażanie 
świetlic i obiektów kultury na terenie gminy. Wspieranie ( w tym inwestycje 
i remonty) obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytki i ich otoczenie).  

 

Cel strategiczny 3 
Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego i dostępności nowoczesnych usług publicznych 

Cele operacyjne 

3.1 Nowoczesny system integracji społecznej  

 

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice m.in. poprzez 
utworzenie Klubu Integracji Społecznej (oferta Klubu obejmie m.in. darmowy 
dostęp do ofert pracy, pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji 
zawodowych, pism urzędowych, szkolenia zawodowe, dyżury pracownika 
socjalnego, dzielnicowego, pedagoga, prawnika oraz terapeuty uzależnień). 
Kompleksowe programy wsparcia i aktywizacji adresowane do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym kobiet, bezrobotnych, niepełnosprawnych. 

3.2 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych 

 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działanie obejmuje 
m.in. utworzenie miejsca spotkań osób w wieku starszym – Dziennego Klubu 
Seniora poprzez adaptację części poddasza w budynku Urzędu Gminy wraz 
z zakupem wyposażenia. W ramach działalności Klubu udostępniona zostanie 
przestrzeń spotkań 
Działania projektu przewidują adaptację części poddasza na utworzenie 
Dziennego Klubu Seniora. Prace adaptacyjne, wyposażenie oraz organizacja zajęć. 
Projekt przewiduje przygotowanie pomieszczenia dla miejsca spotkań osób 
w wieku starszym. Działalność klubu ma na celu zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób starszych. Planuje się zakup wyposażenia (stoły, krzesła, fotele, 
stanowisko komputerowe) itp. oraz sfinansowanie zajęć po uzgodnieniu ich 
rodzaju z uczestnikami klubu (wycieczki integracyjne, spotkania itd.). Ponadto 
uczestnicy klubu w ramach pomocy koleżeńskiej będą wspierać inne osoby 
starsze, samotne, nie potrafiące samodzielnie funkcjonować. 
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3.3 Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży 

 

Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w szczególności z rodzin dotkniętym przemocą oraz alkoholizmem, poprzez 
m.in. indywidualne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne, organizację 
warsztatów, zajęć dla rodziców, rodzinnych wycieczek oraz wyjść integracyjnych. 
Działanie realizowane m.in. we współpracy ze świetlicą na osiedlu „Morcinek” 
w Kaczycach. 

3.4 Wyrównywanie szans edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia 

 
Realizacja programów wyrównywania szans edukacyjnych poprzez 
m.in. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży, organizację zajęć dodatkowych 
oraz szkolenia kadry pedagogicznej.  

3.5 Aktywizacja mieszkańców – w oparciu o strukturę sołectw 

 

Promocja zaangażowania społecznego mieszkańców poszczególnych sołectw,  
w tym poprzez organizację wydarzeń oraz tworzenie małej infrastruktury – 
przestrzeni spotkań i aktywności mieszkańców. Działanie obejmuje także rozwój 
systemu outsourcingu usług publicznych. 

3.6 Nowy wymiar wizerunku Gminy Zebrzydowice oraz poszczególnych sołectw  

 
Zadanie obejmuje działania związane z promocją gminy oraz wprowadzenie 
spójnego systemu identyfikacji wizualnej i przestrzennej.  

3.7 Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

 
Efektywne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości – działania samorządu 
skupiają się na stworzeniu warunków dla stabilnego działania i rozwoju biznesu. 

3.8 Promocja ekonomii społecznej 

 
Promocja ekonomii społecznej jako formy aktywności gospodarczej. Zakłada 
się współpracę z organizacjami pożytku publicznego, które działają na rzecz 
promocji i inkubowania przedsiębiorstw społecznych. 

3.9 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze Gminy Zebrzydowice 

 

Tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
i cyfryzacji (wspieranie infrastruktury szerokopasmowej na terenie całej gminy), 
wzmocnienie wyposażenia jednostek samorządowych w zakresie sprzętu 
komputerowego i urządzeń peryferyjnych, w tym cyfryzacja placówek 
oświatowych. Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług 
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w formie cyfrowej. Zwiększenie kompetencji informatycznych mieszkańców, 
w tym w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

3.10 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przestrzeni publicznej 

 

Podejmowanie działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa na terenie Gminy, 
m.in. wprowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego 
z odpowiednią organizacją służby Policji, budowa systemu powiadamiania 
o zagrożeniach, doposażenie służb odpowiedzialnych za utrzymanie 
bezpieczeństwa. 
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7. Zintegrowany wymiar Strategii 

Strategię można uznać za zintegrowaną, gdy jest zgodna z innymi wieloletnimi planami rozwoju 

dla danego kraju, regionu, a także uprzednio zatwierdzonymi przez samorząd dokumentami 

planistycznymi. Strategia rozwoju powinna wyrażać główne założenia rozwojowe tych dokumentów 

poprzez konkretne propozycje projektów i rozwiązań, uwzględniając jednocześnie specyfikę, przewagi 

i ograniczenia gminy, której ma służyć. Poniżej wymieniono dokumenty planistyczne, z którymi zgodne 

jest niniejsze opracowanie. Przedstawiono również podstawowe trendy i prognozy, jakie zostały 

uwzględnione przy definiowaniu poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych oraz określaniu 

konkretnych zadań. 

Zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie UE, kraju i regionu:  

Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 jest komplementarna w odniesieniu 

do następujących dokumentów o charakterze programowym i strategicznym obowiązujących 

(lub znajdujących się w fazie konsultacji) na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym: 

 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo, 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r., 

 Strategia Sprawne Państwo 2020, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 – Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012 - 2020, 

 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014 – 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w szczególności z jego 

zmianami przyjętymi uchwałą Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 

2010 roku), 
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 Strategia RIT Subregion Południowy Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

Szczególną uwagę zwracano także na prognozy oraz trendy o charakterze ponadlokalnym: 

 możliwości absorpcji środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, 

 prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce, 

 możliwości wystąpienia zjawiska deficytu siły roboczej (w szczególności osób młodych – trwałe, 

niekorzystne tendencje demograficzne), 

 rozwój w kierunku społeczeństwa informacyjnego – możliwości i wyzwania związane 

z komputeryzacją i Internetem, 

 systematyczna poprawa jakości drogowych szlaków komunikacyjnych, jak również tendencji 

skierowanej na odnowienie transportu kolejowego na terenie województwa śląskiego. 

Zgodność z programami na poziomie lokalnym: 

Wykorzystano również następujące dokumenty o zasięgu lokalnym: 

 Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice,  

 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2011-2017, 

 Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zebrzydowice, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. 
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8. Źródła finansowania 

Przy planowaniu zamierzeń inwestycyjnych wskazanych w Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice 

do roku 2020 uwzględniono potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania. Wskazane w Strategii cele 

oraz zidentyfikowane w ich ramach zadania czynią Strategię polem wielostronnej współpracy 

samorządów terytorialnych, administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, instytucji 

oraz mieszkańców Zebrzydowic. Wskazane podejście wymaga dokonania przeglądu szerokiego 

spektrum potencjalnych źródeł finansowania realizacji Strategii. 

Podstawowym źródłem finansowania są: 

- środki budżetu państwa,  

- środki JST, 

- fundusze celowe, 

- środki pochodzące z instrumentów finansowych Unii Europejskiej. 

Wśród wspólnotowych środków i instrumentów publicznych, które wspierają realizację Strategii, a także 

przyczynią się do osiągania jej celów, znajdują się: 

- Europejskie Programy Transgraniczne: EWT CZ/PL i EWT PL/SK, 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – finansujący działania zmierzające do zmniejszenia 

różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy regionami Unii Europejskiej, 

- Europejski Fundusz Społeczny – finansujący działania związane z polityką zatrudnienia i rozwoju 

zasobów ludzkich, 

- Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – instrument finansowy Unii 

Europejskiej, nie należący do kategorii funduszy strukturalnych, jednakże wspierający 

wszechstronny rozwój obszarów wiejskich i małych miast, 

- Fundusz Spójności – instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej, współfinansujący 

projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci transeuropejskich w zakresie 

infrastruktury transportu, 

- Europejski Fundusz Morski i Rybacki „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”. 

Osiąganiu zakładanych celów Strategii będą sprzyjały również następujące instrumenty finansowe: 

- Krajowe fundusze celowe – Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Fundusze Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz inne źródła finansujące projekty edukacyjne 

i wychowawcze, 

- Fundusze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne źródła finansujące projekty 

w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, 

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, 
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- Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla MSP – instrument ma na celu zwiększenie 

dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, wzrost aktywności inwestycyjnej 

oraz wzrost aktywności na polu podejmowania działalności gospodarczej. 

Przy określaniu poszczególnych celów należy uwzględnić wstępne założenia nowego okresu 

programowania funduszy Unii Europejskiej w województwie śląskim. W opracowaniu uwzględniono 

zatem plany i zamierzenia władz Województwa Śląskiego w zakresie programowania funduszy Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020, które w dużej mierze umożliwią zewnętrzne finansowania kluczowych 

kierunków interwencji publicznej w Gminie Zebrzydowice. 

Poniżej wskazane zostały przewidywane główne źródła finansowania Strategii, uwzględniające 

przedstawione w Strategii cele operacyjne. 

Tabela 40 Źródła Finasowania Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 

Cel strategiczny 1  
Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii 

Cele operacyjne Potencjalne źródło finansowania 

Cel operacyjny 1.1 
Termomodernizacja i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020,  Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny: 1.2 
Ograniczenie niskiej emisji 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.3 
Rozwój i modernizacja oświetlenia gminnego 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Zarządu Dróg Publicznych 
w Cieszynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014 - 2020, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020, Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.4 
Rozwój i modernizacja systemu kanalizacji 
sanitarnej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.5 Środki własne budżetu Gminy; 
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Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę 

Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.6 
Systematyczna poprawa stanu ważnych cieków 
wodnych 

Środki RZGW i ŚZMiUW; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.7 
Rekonstrukcja i poprawa stanu systemów 
wodno-melioracyjnych 

Środki własne budżetu Gminy + Gminnej Spółki 
Wodnej Zebrzydowice; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 1.8 
Rozwój systemu gospodarki ściekowej 
na obszarach o rozproszonej zabudowie 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Cel operacyjny 1.9 
Przebudowa węzła przesiadkowego 
w Zebrzydowicach w rejonie dworca PKP 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. 

Cel strategiczny 2  
Rozwój infrastruktury publicznej i społecznej na terenie Gminy Zebrzydowice 

Cele operacyjne Potencjalne źródło finansowania 

Cel operacyjny 2.1 
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych, 
zaangażowanie w poprawę systemu innych dróg 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Zarządu Dróg Publicznych 
w Cieszynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020. 

Cel operacyjny 2.2 
Rozwój budownictwa socjalnego 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 
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2014-2020, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. 

Cel operacyjny 2.3 
Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Programy Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 
2014-2020. 

Cel operacyjny 2.4 
Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnych 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Cel operacyjny 2.5 
Rozwój oferty i infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi do lat 3 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Programy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(PO WER) 2014-2020. 

Cel operacyjny 2.6 
Systematyczna poprawa jakości infrastruktury 
oświatowej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Programy Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) 
2014-2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 2.7 
Rozwój infrastruktury kultury, dziedzictwa 
historycznego i rozrywki 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
(PO WER) 2014-2020, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
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Cel strategiczny 3  
Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego i dostępności nowoczesnych usług publicznych 

Cele operacyjne Potencjalne źródło finansowania 

Cel operacyjny 3.1 
Nowoczesny system integracji społecznej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

Cel operacyjny 3.2 
Działania na rzecz aktywizacji osób starszych 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

Cel operacyjny 3.3 
Wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Programy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Programy Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Cel operacyjny 3.4 
Wyrównywanie szans edukacyjnych na różnych 
poziomach kształcenia 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Programy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Programy Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Cel operacyjny 3.5 
Aktywizacja mieszkańców – w oparciu o 
strukturę sołectw 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Cel operacyjny 3.6 
Nowy wymiar wizerunku Gminy Zebrzydowice 
oraz poszczególnych sołectw 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, dotacje z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Cel operacyjny 3.7 
Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

Cel operacyjny 3.8 
Promocja ekonomii społecznej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Programy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
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Cel operacyjny 3.9 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego na 
obszarze Gminy Zebrzydowice 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Cel operacyjny 3.10 
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
przestrzeni publicznej 

Środki własne budżetu Gminy; 
Środki zewnętrzne: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (PO WER) 2014-2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 
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9. Oddziaływanie na środowisko 

Rozdział zostanie uzupełniony po przeprowadzeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko.  
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10. System wdrażania i komunikacji Strategii 

10.1 Projektowany system wdrażania – zarządzenie strategią 

System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 obejmuje szereg procesów, 

które wymagają zaangażowania różnych instytucji i struktur organizacyjnych. System zarządzania 

strategią opiera się w wymiarze ogólnym na trzech głównych elementach: 

 formułowanie strategii, 

 wdrażanie strategii,  

 monitoring rezultatów i warunków wdrażania strategii. 

Poniższy rysunek przedstawia zależności pomiędzy głównymi wymiarami zarządzania strategią: 

Rysunek 5 Poziomy zarządzania Strategią 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kluczowe procesy związane z systemem wdrażania programu oraz wytyczne odnoszące się 

do odpowiedzialności za ich uruchamianie i realizację, zaprezentowano poniżej: 

 Przygotowanie projektu Strategii oraz projektów zmian w Strategii – Wójt Gminy Zebrzydowice 

przy współpracy struktur Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Radą Gminy (zmiany zapisów 

w dokumencie także w oparciu o uzasadnione wnioski organizacji społecznych, mieszkańców). 

Propozycje zapisów Strategii poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym. 

 Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Wójt przy współpracy struktur Urzędu Gminy 

i instytucji samorządowych. 

Formułowanie strategii

Wdrażanie strategii

Monitorowanie i ewaluacja
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 Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów wymagających 

zaangażowania innych organizacji i instytucji (administracji różnego szczebla, organizacji 

społecznych, sektora biznesu itp.) oraz działania lobbingowe na rzecz strategicznych kierunków 

rozwoju w wymiarze ponadlokalnym – Wójt Gminy. 

 Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych w ramach, których będą 

realizowane cele strategiczne i operacyjne programu rozwoju – wyspecjalizowane komórki 

Urzędu Gminy, inne instytucje samorządowe (jednostki organizacyjne). 

 Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich programów 

branżowych w ramach, których będą realizowane cele strategiczne i operacyjne programu 

rozwoju – merytoryczne komórki Urzędu Gminy, Rada Gminy Zebrzydowice. 

 Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z celów operacyjnych 

poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 – Skarbnik Gminy, Wójt Gminy, Rada Gminy. 

 Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów wynikających 

z założeń strategii – Wójt przy zaangażowaniu struktur Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne. 

 Monitoring realizacji strategii w systemie rocznym – Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji 

Gminnych przy współpracy innych komórek organizacyjnych. 

 Realizacja przeglądu strategicznego – Wójt przy zaangażowaniu struktur Urzędu Gminy (Referat 

Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych przy współpracy innych komórek organizacyjnych). 

 Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki Urzędu Gminy. 

 Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych – Urząd Gminy, Wójt Gminy, Rada 

Gminy, kierująca jednostkami podległymi w ramach struktury samorządu Gminy Zebrzydowice. 

Należy przyjąć, że w procesy na poziomie wdrażania Strategii w sensie operacyjnym (tj. zadań, projektów 

lub programów, które wynikają z celów strategicznych), w zależności od specyfiki przedsięwzięć, będą 

zaangażowane różne organy, jednostki i instytucje samorządowe Gminy Zebrzydowice. 
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10.2 Komunikacja społeczna Strategii 

W ramach upowszechniania Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 podjęte zostaną 

następujące działania: 

 

Wszystkie zmiany Strategii będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Samorząd Gminy Zebrzydowice będzie w sposób otwarty podchodził do projektów zgłaszanych przez 

mieszkańców, podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościoły 

i związki wyznaniowe, mogące pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie celów rozwojowych gminy.  

Propozycje wspólnej realizacji przedsięwzięć mogą być kierowane do samorządu w trybie ciągłym, 

zarówno poprzez zwrócenie się na piśmie, jak i w czasie spotkań z władzami gminy. 

Warunkiem skutecznego wdrażania Strategii jest informowanie na bieżąco wszystkich lokalnie 

działających grup oraz mieszkańców Gminy Zebrzydowice o zawartości opracowanej Strategii, a także 

o sposobach realizacji poszczególnych projektów. 

10.3 Monitorowanie, ewaluacja i system aktualizacji 

Procedura monitorowania ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 obejmuje 

następujące elementy: 

 Monitoring bieżący w okresach rocznych. Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnej 

informacji nt. zadań, które zostały przyjęte do realizacji (zarówno na poziomie przygotowania 

koncepcyjnego i projektowego, jak i na poziomie wdrożeniowym). Koncepcja zarządzania 

strategicznego zakłada, że działania rozwojowe podejmowane przez Gminę Zebrzydowice 

w latach 2015 – 2020 będą każdorazowo przyporządkowane do zdefiniowanych celów 

strategicznych. Stąd wynikiem monitoringu prowadzonego w systemie rocznym będzie 

zestawienie zadań (zarówno infrastrukturalnych, jak i nie inwestycyjnych), których realizacja 

Umieszczenie strategii na stronie www.zebrzydowice.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej

Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy informacji 
o przyjęciu Strategii, warunkach jej dostępności

Informowanie o zawartych w dokumencie planach inwestycyjnych 
na zebraniach w sołectwach i innych spotkaniach mieszkańców

Zapewnienie możliwości zapoznania się przez mieszkańców z treścią 
dokumentu poprzez udostępnienie go w Biurze Rady Gminy

Przed uchwaleniem Strategii przez Radę zostaną przeprowadzone otwarte 
konsultacje społeczne projektu uchwały w formie on-line
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została podjęta w ramach każdego z celów strategicznych. Wymagane jest zatem, aby na etapie 

podejmowania przez samorząd Zebrzydowic konkretnych zadań, były one przyporządkowane 

do celów strategicznych i operacyjnych. Najprostszą formą jest opatrzenie każdorazowo 

danego zadania symbolem wiążącym zadanie z danym celem strategicznym oraz celem 

operacyjnym.  

Tabela 41 System przyporządkowania zadań do celów strategicznych 

Cel strategiczny Symbol 

1 Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii Z 

2 Rozwój infrastruktury publicznej i społecznej na terenie Gminy Zebrzydowice I 

3 
Wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego i dostępności nowoczesnych 
usług publicznych 

U 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie zadań oznaczonych odpowiednim symbolem sporządzone zostanie przez wydziały 

merytoryczne Urzędu Gminy, przy czym obejmować ono będzie również zadania realizowane 

przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te wydziały. Zestawienie będzie przekładane 

do Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych w terminie do końca pierwszego kwartału 

każdego kolejnego roku. Rekomenduje się powołanie pracownika ds. monitorowania strategii 

rozwoju, który odpowiedzialny będzie za nadzorowanie działań związanych z bieżącym 

monitoringiem postępu realizacji Strategii oraz sporządzanie zbiorczych zestawień. Produktem 

monitoringu w systemie rocznym będą zestawienia w następującej formie: 

Tabela 42 Schemat zestawienia zadań na potrzeby monitoringu rocznego 

Z I U 

Cel operacyjny 1.1 Cel operacyjny 2.1 Cel operacyjny 3.1 

Zadanie … Zadanie… Zadanie… 

… … … 

Cel operacyjny 1.2 Cel operacyjny 2.2 Cel operacyjny 3.2 

Zadanie … Zadanie… Zadanie… 

… … … 

Cel operacyjny … Cel operacyjny … Cel operacyjny … 

Zadanie … Zadanie… Zadanie… 

… … … 

Źródło: opracowanie własne 
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 Przeglądy strategiczne – ewaluacja. Rekomenduje się przeprowadzenie jednego przeglądu 

strategicznego w okresie obowiązywania strategii – w połowie 2018 roku. Wynikiem 

przeprowadzenia przeglądu będzie szczegółowe sprawozdanie zawierające podsumowanie 

zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu (informacje roczne) wraz z oceną 

poziomu realizacji poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych. Przegląd strategiczny 

spełni de facto warunki tzw. ewaluacji mid-term, której celem jest obiektywna krytyka 

pierwszych wyników wdrażania programu, co pozwala ocenić również jakość samego systemu 

wdrażania i monitorowania. Przeglądy strategiczne mają na celu uzyskanie odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób założenia i cele przekładane są na działania oraz wskazanie 

konieczności dokonania korekt (aktualizacji). W ramach przeglądów strategicznych 

dokonywana jest także aktualizacja danych zawartych w analizie źródeł wtórnych stanowiącej 

jeden z elementów strategii*. 

Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice dokonywane będą uchwałą Rady Gminy na wniosek 

Wójta. Przed podjęciem uchwały wymagane jest wydanie stosownej opinii przez właściwe komisje. 

Ocena realizacji Strategii na podstawie danych zawartych w przeglądach strategicznych zostanie 

dokonana w połowie 2018 roku. Jej celem będzie porównanie założonych w Strategii oddziaływań 

i efektów jej wdrażania z faktycznie osiągniętymi efektami. Na tej podstawie formułowane będą 

zalecenia na kolejne lata wdrażania Strategii. Ocena dokonywana będzie przez Wójta Gminy 

we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, które przedstawią ją 

do przyjęcia Radzie Gminy. 

Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu, w jakim realizowane mają być 

zadania ujęte w Strategii. Wnioski z oceny (przy wykorzystaniu narzędzi stosowanych w ramach 

przeglądów strategicznych) posłużą jako rekomendacje dla planowania rozwoju w następnych okresach 

planowania strategicznego. 

System wdrażania Strategii jest procesem, który wymaga czasu oraz wyboru metody wprowadzania 

kontekstowych korekt. W przypadku Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice, system wdrażania będzie 

można uznać za właściwy, jeżeli:  

 kolejne projekty strategiczne będą realizowane z właściwą konsekwencją, 

 w każdym momencie wdrażania będzie dostępna pełna informacja zarówno o działaniach 

strategicznych, jak i o zmianach w uwarunkowaniach rozwoju gminy, 

 liczba podmiotów oraz ich aktywność skoncentrowana wokół celów strategicznych będzie 

rosła, 

                                                           
* Na podstawie: www.ewaluacja.gov.pl/slownik/Strony/slownik_ewaluacja_mid_term.aspx 
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 Strategia będzie stanowiła oś zarządzania gminą, a równocześnie będzie narzędziem 

pozyskiwania środków z otoczenia. 
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