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Przebudowa ulic: Leśniowska, Berka 

Joselewicza, Kościelna, Wąska, 
Wierzbowa w Żarkach.  
Wartość zadania: 2.023.486,04 zł, dofinansowanie  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
tzw. schetynówek w wysokości 978.343,00 zł. 

Termin: 2015 rok 

Efekt: Przebudowa jezdni, parkingów, zjazdów, 
chodników, dobudowa parkingów, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych. 
Zestawienie długości dróg: ul. Leśniowska 945,94 m,  
ul. Berka Joselewicza 187,48, ul. Kościelna 181,86 m,  
ul. Wąska  82,40 m. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Myszków Sp. z o.o. 
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Przebudowa ulicy Kolejowej w Kotowicach 

Wartość zadania: 248.117,23 zł, plus 26.000,00 zł 
projekt, dofinansowanie ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych 133.086,00 zł  

Termin: 2015 rok 

Efekt: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki 

betonowej i ścieku betonowego. 

Wykonawca:  BUD-MET BIS Panki 
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Turystyczna Frajda – zagospodarowanie 

terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji 
Turystycznych w Gminie Żarki 

Wartość zadania: 1 026 111,25 zł, w tym 850 000,00 zł 

dofinansowania z RPO WSL , Koszty poniesione w 

roku 2015 – 531.538,89 zł 

Termin: 2014-2015 rok 

Zakres zadania:  powstał linowy plac zabaw,  

tor rowerowy, zadaszone miejsca do odpoczynku, 

ciąg pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe  
i manewrowe, parking dla autokarów, ławki, kosze, 

lampy solarne, stojaki na rowery, toalety. 

Wykonawca: POL-BRUK SP. z o.o., Poczesna 
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Budowa międzygminnego szlaku 

konnego – orężem turystyki w gminach 
Koziegłowy, Poraj, Żarki 

Wartość zadania: 477 866,83 zł dofinansowanie z EFRR:  

406 101,80 zł (tj. 85%), w tym 91.723,66 zł z budżetu Gminy 

Żarki, koszty poniesione w roku 2015  - 74.835,00 zł 

Termin: 2014-2015 rok 

Zakres: budowa infrastruktury aktywnych form wypoczynku 

niezbędnej do turystyki konnej: wytyczenie i oznakowanie 

szlaków konnych, budowę miejsc postojowych dla turystów 

na  koniach, toru  z przeszkodami T.R.E.C. oraz organizacji 

imprezy sportowej (zawodów), wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych. Realizacja zgodna z wytycznymi PTTK. 

Wykonawca: Kudłacik Dariusz, Roczyny, Andrychów  
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Budowa infrastruktury informatycznej 
dla Subregionu Północnego E-region  
Wartość zadania: 161.837,25 zł, w tym 136.752,48 zł 
dofinansowania z RPO WSL  

Termin: 2015 rok 
Zakres zadania: Budowa infrastruktury informatycznej - 
Pasywna linia światłowodowa składająca się  
z telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z dwóch 
mikrorur Ø 14/10 oraz kabla światłowodowego 96J  
o długości 3,968 km. Pasywne węzły dystrybucyjno -
dostępowe – ilość 3. Montaż urządzeń w węźle sieci 
szkieletowej (infrastruktura pasywna, urządzenia 
aktywne, instalacja elektryczna) – ilość 1, w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Żarki 

Wykonawca: Śląska Sieć Metropolitalna Sp.   z o.o., 
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL. SPÓŁKA AKCYJNA 
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Wykorzystanie energii przyjaznej 

środowisku poprzez montaż instalacji 

na terenie posesji prywatnych  
w Gminie Żarki 
Wartość zadania: 897.767,76 zł, w tym 747.243,80 zł 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, wkład własny mieszkańców w wysokości 
150.523,96 zł, z czego 45.000,00 zł odzyskanego Vatu. 

Zakres: 91 gospodarstw domowych na terenie 
Gminy Żarki, które poniosły opłatę za montaż 
instalacji w wysokości 10% kosztów netto, zostało 
wyposażonych w solary.  W zależności od liczy osób 
zamieszkujących budynek mieszkalny był to zestaw z  
dwoma, trzema lub czterema kolektorami 
słonecznymi. 
Wykonawca: Polska Ekologia Racibórz  
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Przebudowa obiektów małej 

architektury oraz zagospodarowanie 
terenu w Gminie Żarki  

Wartość zadnia: 100.130,00 zł, 

dofinansowanie z PPJ w ramach  PROW 

64.967,00 zł, wkład własny gminy 35.163,00 zł 

Termin: 2015 rok 

Zakres prac: Przebudowa fontanny na 

Starym rynku oraz studni w Suliszowicach 

Wykonawca: NTCE Andrzej Owcarz 
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Budowa świetlicy wiejskiej w Jaroszowie 

Wartość zadania: 1.012.834,38 w tym 500 tys.  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Termin: 2015 rok 

Zakres prac: Wybudowano budynek oraz 

zagospodarowano teren poprzez utwardzenie, 

nasadzono zieleń, zamontowano ławeczki  

i oświetlenie. Świetlica została wyposażona w stołki, 

stoliki, biurka, regały, zestawy komputerowe, 
zakupiono wyposażenie dla kuchni,  

gry edukacyjne, piłki. 

Wykonawca: Romex Zrębice Pierwsze  
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Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym 
Młynie w Żarkach 

Wartość zadania: 5.107.829,31 zł, w tym 3 992 271,56 zł 

dofinansowania z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013, wkład 

własny Gmina Żarki: 1 079 706,69 zł, Koszty pokryte w 2015 roku - 

2.356.983,04 zł 

Termin: wrzesień 2013 – kwiecień 2015r. 

Zakres zadania: Poddano rewitalizacji budynek o pow. 561,70m2, 

dobudowano klatkę schodową wraz z windą, ocieplono mury, 

wyremontowano dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 

wymieniono instalacje elektryczna, założono instalacje wod-can., 

co.,  teleinformatyczną. Konserwacji  poddano mlewniki oraz inne 

elementy wyposażenia. Pomieszczenia obiektu zaaranżowano pod 

funkcje wystawiennicze, edukacyjne, szkoleniowe. Na terenie 

przyległym wykonano parkingi, zamontowano małą architekturę. 

Wykonawca: Pracowania Konserwacji Zabytków nad Łódką spółka 

z o.o., Łódź 
www.umigzarki.pl 
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Przebudowa boiska sportowego przy  
ul. Steinkellera w Żarkach 

Wartość zadania: 1.153.996,95 zł, w tym 576.900,00 zł 
dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Termin:  2015r. 

Zakres zadania: Przebudowa istniejącej płyty boiska 

trawiastego, jako boiska piłkarskiego o nawierzchni 

sztucznej trawiastej na podbudowie mineralnej  

o wymiarach 95 x 60m. Boisko wyposażone  

w piłkochwyty oraz dwie wiaty stadionowe dla 

zawodników rezerwowych. 

Wykonawca: firma Bellsport z Bytomia 
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Zakup kotłowni wraz z całym 
osprzętem do budynku LKS Zieloni 

Wartość zadania: 28.359,84 zł, pokryte z środków własnych gminy 
Termin: 2015 rok 
Efekt: zakupiono oraz zamontowano piec wraz z całym sprzętem 
w budynku klubu LKS  

 

Budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Żarki 

 
Wartość zadnia: 108.511,77 zł, budżet Gminy Żarki 

Termin: 2015 rok 
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Zakup odśnieżarki wirnikowej oraz 

urządzeń do pielęgnacji boisk ze 
sztuczną nawierzchnią 

Wartość zadania: 34.905,00 zł, w tym 17.268,64 zł 

dofinansowania z PPJ w ramach PROW 

Termin: 2015 rok 

Efekt: zakupiono urządzenia do odśnieżania oraz 

pielęgnacji boisk  
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Dotacja dla Zakładu Usług komunalnych w Żarkach – zadania realizowane przez ZUK 
 

Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Żarkach- 

224.600,00 zł, z tego:  
 

Wartość zadania: WFOSiGW dotacja 49.000,00 zł 

WFOSiGW pożyczka 93.688,00 zł Środki własne 

gminy  70.932,00 zł, Środki własne ZUK 11.000,00 zł 

Zakres: zamontowano 156 sztuk paneli  

o mocy 255W, Instalacja wyprodukuje rocznie  

34 MW energii, co zaspokoi 20 proc. 

zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni 

Wykonawca: EcoJura Częstochowa  
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej 

z przyłączami w gminie Żarki wraz  
z modernizacją ujęcia wody w Zaborzu 

Wartość zadania: PROW  2.612.728,87 zł, Środki własne 
gminy 1.157.048,63 zł 

Zakres zadania: wybudowano wodociąg Zawada-
Jaroszów-Przybynów-Zaborze, powstały przyłącza   
w ul. Częstochowskiej w Przybynowie, przebudowany 
wodociąg z przyłączami w Zaborzu, zmodernizowane 
ujęcia wody w Zaborzu i Zawadzie, zabudowany 
stacjonarny agregat prądotwórczy w Kotowicach, co 
pozwoliło na zabezpieczenie energii elektrycznej dla 
strategicznego ujęcia wody w gminie, agregat 
prądotwórczy zamontowany na przyczepie do 
zabezpieczenia energii elektrycznej na innych ujęciach 
wody w gminie w przypadku braku dostaw prądu. 

Wykonawca: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak, Mrozy 
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Modernizacja procesu  technologicznego 

oczyszczania ścieków wraz z modernizacją 

przeróbki osadu nadmiernego na 

oczyszczalni ścieków w Żarkach oraz zakup 

wozu asenizacyjnego 

Wartość zadania: PROW  643.800, Środki własne 

gminy 133.299,19 zł, Środki własne ZUK  81.300,81 zł 
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Budowa wodociągu wraz z przebudową 

przyłącza wodoc. ul. Kolejowa  
w Kotowicach 

Wartość zadania: ok. 90.409,90 zł plus 20.644,00 zł za 
wykonanie projektu 

Termin: 2015 rok 

Zakres prac: ułożenie wodociągu z rur od ulicy 
Żareckiej 255 mb, Zabudowanie hydrantów 
podziemnych p.poż 2 szt, Przebudowa przyłączy, 
przepięcia zasuw, zabudowanie kluczy i skrzynek do 
zasuw- 14 szt:, Wykonanie nowych przyłączy 2 szt. 
Łącznie przyłącza 16 sztuk  

Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Żarkach  
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Dokumentacja projektowa: 

 - Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem na 

odcinku od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej –  

9.348,00 zł  + mapa 522,60 zł   

- Budowa drogi do Kępiny – Wysoka Lelowska – 
68.880,00 zł + 7.380,00 zł  

- Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej 

w Wysokiej lelowskiej dla potrzeb realizacji mieszkań 

socjalnych dla mieszkańców miasta i gminy Żarki – 
49.815,00 zł 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

 

 

 

 

 

 
 

 

(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, Agnieszka Skorupa)  
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