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Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska w powiecie tarnogórskim, która ma
46 km kw. i liczy niespełna 6 tysięcy mieszkańców. Leży we
wschodniej części powiatu tarnogórskiego obok Miasteczka
Śląskiego, Świerklańca, Bobrownik, Mierzęcic, Siewierza,
Woźnik i Koziegłów.
Znajduje się tu Międzynarodowy Port Lotniczy KatowicePyrzowice, który dysponuje jedną z najdłuższych dróg

startowych w Polsce. Liczy ona 3200 metrów długości i 45
metrów szerokości. Lotnisko jest „oknem na świat” GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. W 2018 roku obsłużyło blisko 5
milionów pasażerów. Jest także jednym z liderów ruchu cargo, w
2018 roku przeładowano tu blisko 19 ton towaru. To również
lider ruchu czarterowego, w 2018 roku obsłużono tu 1 974 235
pasażerów, czyli o pół miliona więcej ni w 2017.
Co ważne, lotnisko charakteryzuje się dobrymi warunkami
atmosferycznymi, co umożliwia większą liczbę dni lądowań na
jego płycie. Od listopada w województwie śląskim funkcjonują
cztery ekspresowe linie autobusowe, które ułatwiają
komunikację między miastami Metropolii – Katowice, Gliwice,
Zabrze, Piekary Śląskie, Bytom, Sosnowiec, Będzin i Tychy.
Jednym z ważniejszych zabytków w Ożarowicach jest wzniesiony z
kamienia kościół św. Barbary. Najbardziej przyciąga wzrok jego
fasada główna z ozdobnym, barokowym szczytem.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Ożarowic
jest lotnisko.
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Mieszkańcy, Ożarowice
Ożarowice: sytuacja epidemiologiczna
Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Gminie
Ożarowice, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Stan na dzień 14.04.2020r: Liczba potwierdzonych
zakażeń – 0 Liczba osób objętych kwarantanną – 9
———————————————————— Stan na dzień 10.04.2020r: Liczba
potwierdzonych zakażeń – 1 Liczba osób objętych kwarantanną –

15 ————————————————————…
15 kwietnia 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Ożarowice
Koronawirus: sytuacja w Gminie Ożarowice
Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Gminie
Ożarowice, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Stan na dzień 08.04.2020r: Liczba potwierdzonych
zakażeń – 1 Liczba osób objętych kwarantanną – 15
———————————————————— Stan na dzień 07.04.2020r: Liczba
potwierdzonych zakażeń – 1 Liczba osób objętych kwarantanną –
9 ————————————————————…
9 kwietnia 2020 1 min read
Mieszkańcy, Ożarowice
Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Ożarowice
Gmina Ożarowice uczestniczy w Programie upowszechniania
płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy
użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet. Program
jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z
Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora
Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i
funkcjonowanie. Więcej…
7 kwietnia 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Ożarowice
Koronawirus: sytuacja w Gminie Ożarowice
Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Gminie
Ożarowice, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2. Stan na dzień 01.04.2020r: Liczba potwierdzonych
zakażeń – 1 Liczba osób objętych kwarantanną – 24
———————————————————— Sytuacja na obszarze działalności PSSE w
Bytomiu (obejmująca powiat tarnogórski) – KLIKNIJ Sytuacja na
obszarze województwa…
2 kwietnia 2020 1 min read
Mieszkańcy, Ożarowice
Od 1 kwietnia 2020 r. zmiana harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowy
harmonogram odbioru odpadów wymieszanych (czarne pojemniki).
Kliknij poniższy link aby otworzyć/pobrać harmonogram.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WYMIESZANYCH OD 1 KWIETNIA 2020r…
26 marca 2020 1 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Ożarowice
Komunikat Wójta Gminy Ożarowice -akcja „POMOC SĄSIEDZKA”
Ważna jest solidarność mieszkańców W związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ruszamy z akcją
„POMOC SĄSIEDZKA”. Zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy
aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją swoich sąsiadów w
szczególności osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
poprzez zrobienie im zakupów, załatwienie pilnych spraw lub…
19 marca 2020 1 min read
Mieszkańcy, Ożarowice
Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 lutego 2020 r. na terenie gminy Ożarowice obowiązuje nowa
stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odpady
segregowane zapłacimy 26 zł/os. na miesiąc. Jeśli mieszkaniec
kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym i tym samym nie oddaje bioodpadów
(brązowy worek) firmie odbierającej odpady…
4 lutego 2020 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, Ożarowice
Do 2 października zagłosuj w konkursie projektów Budżetu
Partycypacyjnego
2 października 2019r mija termin głosowania w kolejnej edycji
konkursu Budżetu Partycypacyjnego ogłoszonego przez Starostwo
Powiatowe w Tarnowskich Górach. Każdy mieszkaniec powiatu,
który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat może oddać swój
głos na jeden projekt zgłoszony w ramach Budżetu
partycypacyjnego Zachęcamy do…
1 października 2019 1 min read
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