
do konkursu Jurajski Produkt Roku 2011 
organizowanego przez Regionalną Izbę 

Przemysłowo-Handlową w Częstochowie 



 Wartość zadania  5 943 050,66 

 

 Wartość dofinansowania  3 239 061,50 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  - realna odpowiedź na realne potrzeby” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WSL 2007-2013. 

            



 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL-REM” 
Sp. z o.o. w 1988 r. pod nr RHB 1321.  

 Obecnie właścicielami firmy w równych 
udziałach są Andrzej Pluta i Jerzy Sikora, 
którzy jednocześnie tworzą Zarząd 
Przedsiębiorstwa. 

 Firma specjalizuje się w realizacji wszelkich inwestycji budowlanych 
kubaturowych w generalnym wykonawstwie. Oferujemy wykonawstwo 
obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, a 
także budownictwa przemysłowego. 

 Sprawna logistyka, własne środki transportu, wysoki poziom organizacji 
robót pozwalają nam na dotrzymywanie ustalonych harmonogramem 
terminów, natomiast dzięki długoletniej współpracy z dostawcami i 
producentami materiałów budowlanych oferujemy realizacje inwestycji 
po bardzo konkurencyjnych cenach. 



 Do konkursu złożono ponad 200 wniosków z  
województwa śląskiego. Projekt z Żarek 
znalazł się na 3 miejscu listy projektów 
wybranych do dofinansowania z środków 
unijnych. Uzyskał 97,88 punktów w trakcie 
oceny merytoryczno-technicznej. Pula 
pieniędzy przewidziana w tym konkursie 
wystarczała na sfinansowanie 11 projektów w 
województwie.  

 



 12 marca 2009 r. - Zarząd Województwa Śląskiego, podjął 
uchwałę o przyjęciu listy rankingowej projektów do 
dofinansowania z zakresu Działania 8.2. Infrastruktura 
placówek oświaty RPO WSL  2007-2013, złożonych w 
ramach konkursu nr 08.02.00-007/08.   

 30 lipca 2009 r. – ogłoszenie przetargu przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Żarki   

 18 sierpnia 2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowaniu 
projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego  

 27 sierpień 2009 r. – rozstrzygnięcie przetargu  

 26 października 2009 r. – zawarcie umowy między Gminą 
Żarki, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLREM 
 



 11 listopada 2009 r. – wmurowanie kamienie 
węgielnego 



 Projekt polegał na budowie Gimnazjum 
Gminnego w Żarkach wraz z biblioteką – 
Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej, w 
celu poprawy dostępności do edukacji 
młodych mieszkańców obszarów wiejskich 
oraz poprawy warunków nauczania. 



   Listopad – grudzień 2009 r.  



 Luty 2010 r.  



 Kwiecień 2010 



 Kwiecień 2010 



 Maj 2010 



 Lipiec  
2010 



 Sierpień - Wrzesień 2010 



 Październik 2010 



 Styczeń - luty 2011 



 28 luty 2011 r. – przekazanie kluczy do budynku 
uczniom, nauczycielom, dyrekcji i  rozpoczęcie 
nauki w nowej szkole  



 6  maj 2011 r. – oficjalna uroczystość otwarcia 
wraz z poświęceniem budynku  



 W ciągu 15 miesięcy powstał niepodpiwniczony piętrowy 
budynek powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej 
sali sportowej, w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 



 Obok znajduje się wybudowana przed laty sala 
gimnastyczna,  wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią.  

 



 W gimnazjum znajduje się 10 klasopracowni, świetlica, 
stołówka dla 90 osób z zapleczem kuchennym, gabinety dla 
dyrektora, pedagoga, sekretariat, pokój nauczycielski, 
szatnie. W szkole może się kształcić 330 uczniów 

 



 Budynek wyposażono we wszystkie instalacje oraz 
meble, nowoczesne i przyjazne, zarówno uczniom 
jak i nauczycielom, urządzenia. 

 



 Budynek jest w pełni przystosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz ściśle spełnia 
wszystkie wymagania sanitarne, BHP, P.POŻ. 

 



 W połączeniu z salą gimnastyczną oraz boiskiem 
stanowi miejsce, gdzie zarówno uczniowie, 
nauczyciele jak i mieszkańcy mogą spędzić 
aktywnie czas.  

 



 Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych w połączeniu  z wysokiej klasy 
materiałami  sprawiło, że budynek wyróżnia się w 
Żarkach jako jeden z najnowocześniejszych i 
najbardziej okazałych.  

 



 



Gmina Żarki, ul. Kościuszki 15/17 
42-310 Żarki 
www.umigzarki.pl 
  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"POL-REM" Sp. z o.o. 
42-300 Myszków, ul. Słowackiego 90 
www.polrem.pl 

Przygotowanie:  
Katarzyna Kulińska-Pluta,  
Mariusz Nowak 

http://www.umigzarki.pl/
http://www.polrem.pl/

