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Szanowni Państwo! 

 Oddajemy na Państwa ręce Strategię Rozwoju Gminy Żukowice na lata 2016-

2025, będącą jednym z najważniejszych lokalnych dokumentów strategicznych, 

wyznaczającym podstawowe kierunki rozwoju Gminy i całej naszej lokalnej 

społeczności w perspektywie najbliższych 10 lat. 

 Strategia Rozwoju Gminy Żukowice to długookresowy plan działania, 

określający strategiczne cele rozwoju i zawierający takie kierunki oraz priorytety 

działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. Istotną cechą Strategii 

jest budowa wizerunku gminy. Wizerunek stanowi bowiem wizytówkę jednostki, jest 

źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, inwestorów i społeczności lokalnej 

o długoterminowych uwarunkowaniach rozwoju przyjętych przez gminę oraz                

o sposobach rozwiązywania pojawiających się problemów.  

 Istotną kwestią jest czas opracowania nowej Strategii. Jest to bowiem okres 

wejścia w życie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Dzięki temu otwiera się dla nas, samorządów i społeczeństw lokalnych, wielka 

szansa dla dalszego rozwoju, ale jednocześnie jest to ogromna odpowiedzialność       

i wyzwanie, którego celem jest należyte wykorzystanie środków pomocowych.  

Prace nad strategią Gminy Żukowice uwzględniały następujące zasady: 

 Zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości - 

przyjęto, że główny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście 

jego doniosłości dla przyszłości Gminy.  

 Zasada koncentracji na realnych siłach Gminy – strategia powinna 

zmierzać do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, 

w szczególności przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego. 

 Zasada koncentracji tematycznej – Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 

2016 – 2025 będzie koncentrowała się na kilku, ale najważniejszych 

zagadnieniach z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Żukowice nie jest dokumentem o charakterze 

zamkniętym. Wynika to z ciągłych zmian zachodzących w otaczającej nas 

rzeczywistości, a także wielu innych czynników mających silny wpływ na jej 



Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016 - 2025 

 

3 

 

założenia. Zatem otwartość Strategii, poparta stałym monitoringiem, powinna być jej 

kluczowym elementem. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻUKOWICE 2016-2025 powstała w wyniku 

pracy przedstawicieli samorządu gminy (radnych, sołtysów), organizacji 

pozarządowych, instytucji, lokalnych liderów i zespołu ds. opracowania strategii.  

Wszystkim składam serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że strategia będzie 

dobrze służyła tym wszystkim, którzy włączą się w realizację wizji Gminy Żukowice.  

 

                                                                                       Wójt Gminy Żukowice 
 

                                                                               Krzysztof Wołoszyn 
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1. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  

 Położenie  

Gmina Żukowice jest jedną z 5-ciu gmin powiatu głogowskiego, położoną 

w północnej części woj. dolnośląskiego. Graniczy ona od zachodu z gminą Bytom 

Odrzański, w powiecie nowosolskim woj. lubuskiego. Od północnego zachodu, przez 

Odrę, gmina Żukowice graniczy z gminą Siedlisko w powiecie nowosolskim woj. 

Lubuskiego i gminą Kotla od południowego zachodu z gminą Niegosławice w 

powiecie Żagańskim woj. lubuskiego  od północnego wschodu z miastem Głogów, od 

wschodu graniczy z gminą Jerzmanowa, położone wszystkie w powiecie głogowskim. 

Od południa graniczy z Gminą Gaworzyce i gminą Radwanice położonych w 

powiecie polkowickim. 

 

 

 

Rys. 1. Administracyjne położenie Gminy Żukowice 
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Przez obszar gminy i w jego sąsiedztwie, przebiegają połączenia komunikacyjne 

krajowe i wojewódzkie, co w połączeniu z bliskim położeniem miasta Głogowa, jest 

bardzo korzystne dla gminy. 

 

Odległość między Żukowicami a siedziba powiatu – Głogowem wynosi 11 km. Gmina 

oddalona jest od lotnisk: 

 Zielona Góra – Babimost: 85,4 km; 

 Port Lotniczy Wrocław: 106 km; 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica: 126 km. 

 

Gmina Żukowice należy do małych gmin. Jej obszar wynosi 68,09 km2, co stanowi 

15,4% powierzchni powiatu głogowskiego i 0,3% powierzchni województwa 

dolnośląskiego. 

 

 

 

Rys. 1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlica wiejska w Nielubi 
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Granice administracyjne dzielą obszar gminy na 13 obrębów ewidencyjnych, na 

terenie których znajduje się 21 miejscowości, w tym 15 sołectw. 

 

                  Tabela nr 1. Sołectwa Gminy Żukowice 

L.p. Nazwa sołectwa 

1. Brzeg Głogowski 

2. Bukwica 

3. Czerna 

4. Dankowice 

5. Dobrzejowice 

6. Domaniowice 

7. Glinica 

8. Kamiona 

9. Kłoda 

10. Kromolin 

11. Nielubia 

12. Słone 

13. Szczepów 

14. Zabłocie 

15. Żukowice 

 

 

 

Ludność  

 

Gminę Żukowice zamieszkuje 3529 mieszkańców (statystyki GUS, stan na 

31.12.2014r.). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 52 osoby/km2. Gęstość 

zaludnienia w gminie jest niższa niż w powiecie głogowskim i w województwie 

dolnośląskim – odpowiednio o 152 punkty i 94 punkty. 
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Tabela nr 2. Liczba ludności gminy Żukowice na tle powiatu głogowskiego, woj. 
Dolnośląskiego i Polski 

 
Wyszczególnienie Liczba ludności (os.) Udział ludności (%) Gęstość 

zaludnienia (os/km) 

gmina Żukowice 3529 - 52,0 

powiat głogowski 90222 3,91 204,0 

woj. dolnośląskie 2908457 0,12 146,0 

Polska 38478602 0,009 123,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
http://stat.gov.pl/. 

 
 

Na tle poszczególnych gmin należących do powiatu głogowskiego, gmina Żukowice 

należy do obszarów o średnim poziomie zaludnienia. 

 

Tabela nr 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia gmin powiatu głogowskiego (2014r.) 

 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w km2 
Liczba 

ludności 

Gęstość 
zaludnienia 

(os/km) 

Miasto Głogów 35,37 68836 1946 

Gmina Głogów 84,28 6438 76 

Gmina Kotla 127,8 4438 35 

Gmina Żukowice 67,5 3529 52 

Gmina 

Jerzmanowa 
63,44 4666 74 

Gmina Pęcław 64,13 2315 36 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
http://stat.gov.pl/. 

 

Od 2012 r. liczba ludności na terenie gminy Żukowice maleje. Wskaźnik feminizacji, 

czyli liczba kobiet na 100 mężczyzn, w 2014 roku wyniósł 95,0, co oznacza, że          

w strukturze wiekowej mieszkańców gminy dominują mężczyźni. 

 

 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Tabela nr 4. Liczba ludności w podziale na płeć w gminie Żukowice w latach 2012-2014 

 

Liczba ludności 2012 2013 2014 

kobiety 1757 1743 1718 

mężczyźni 1853 1833 1811 

Ogółem 3610 3576 3529 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
http://stat.gov.pl/. 

 

Wykres nr 1. Ujęcie graficzne struktury wiekowej mieszkańców gminy Żukowice           
w podziale na płeć (2014r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

http://stat.gov.pl/. 

 

Analizując strukturę wiekową ludności gminy Żukowice można stwierdzić, że 

przedstawia się ona korzystnie. Występuje duży odsetek ludzi młodych do 17 roku 

życia (20,03%). Ludność w wieku produkcyjnym (18-65 lat) stanowi 65,21%, a w 

wieku emerytalnym (po 65 roku życia) – 14,76% w ogólnej liczbie ludności gminy. 

 

 

 

 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Środowisko przyrodnicze 

 

Przez obszar gminy Żukowice przebiegają dwie jednostki fizyczno-

geograficzne: Obniżenie Milicko-Głogowskie, w skład którego wchodzi Pradolina 

Głogowska i Wał Trzebnicki, który na terenie gminy występuje w postaci Wzgórz 

Dalkowskich. Obszar gminy, który obejmuje Pradolina Głogowska jest najmniej 

pofałdowany i najniżej położony. Charakteryzuje go rzeźba płaskorówninna z 

występującym wysokim poziomem wody gruntowej. Najniżej położony punkt na 

terenie gminy znajduje się na północ od wsi Dobrzejowice i osiąga 67 m n.p.m. 

Monotonny krajobraz gminy urozmaicają Wzgórza Dalkowskie, na obszarze których 

pofałdowanie powierzchni jest większe, niż w dolinie Odry, a rzeźba terenu 

przechodzi od niskofalistej i niskopagórkowatej do falistej i pagórkowatej. 

W szczytowych partiach wysokości względne przekraczają 80 m. Znajduje się tu 

najwyżej położony punkt w gminie, który osiąga około 211 m n.p.m. i położony jest na 

południowy zachód od Góry Świętej Anny. 

Procesy geologiczne, które objęły swoim zasięgiem gminę Żukowice, 

doprowadziły do powstania na jej terenie złóż surowców mineralnych o znaczeniu 

lokalnym i krajowym. Rodzaj występujących kopalin jest dość zróżnicowany. Prawie 

na całym obszarze gminy znajdują się złoża rud miedzi, w tym fragmenty terenu 

górniczego „Sieroszowice” oraz udokumentowane złoża: „Głogów”, „Bytom 

Odrzański” i „Gaworzyce”. Złożom rudy miedzi towarzyszy występowanie soli 

kamiennej  (z wkładami dolomitów i gipsów) oraz srebra. 

Obszar gminy Żukowice położony jest w dorzeczu Odry, która stanowi 

jednocześnie fragment północnej granicy gminy. Sieć rzeczna gminy Żukowice jest 

uboga. Po jej obszarze płyną trzy cieki: Średni Potok, Dalkówka i Dobrzejówka, które 

są dopływami Odry. Wody płynące zajmują 91,17 ha powierzchni gminy (1,4%), z 

czego 1,3% to rzeka Odra. Bardzo małą powierzchnię zajmują wody stojące - 7,54 

ha (0,1%). Są to przede wszystkim nielicznie występujące stawy i oczka wodne w 

obrębie zabudowy wsi. Wyjątek stanowi Brzeg Głogowski na obszarze, którego w 

dolinie Odry występują starorzecza. 
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Obszar gminy Żukowice w 82,5% zajmują użytki rolne. Powierzchnia lasów stanowi 

tylko 8,6%, a zadrzewień 1% powierzchni gminy. Grunty pod wodami zajmują 1,5%, 

tereny zabudowane i zurbanizowane 5,4%, nieużytki 0,5% i pozostałe grunty 0,5%. 

Jak wynika z powyższego, w strukturze użytkowania gruntów daje się zauważyć 

wyraźna dominacja użytków rolnych, przy zbyt małej powierzchni zajętej przez lasy 

i zadrzewienia. 

 

Gospodarka i rynek pracy 

 

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy Żukowice w roku 2014 

wyniosła 497. Największy udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych na terenie 

gminy w roku 2014 mają gospodarstwa z przedziału od 1 do 5 ha i jest ich 228, co 

daje 45,87% wszystkich gospodarstw rolnych. Duży udział mają też gospodarstwa 

małe poniżej 1 ha. Jest ich 83, co stanowi 16,70% wszystkich gospodarstw rolnych. 

Gospodarstw rolnych powyżej 15ha jest 80, co daje 16,10%. Gospodarstw rolnych     

o powierzchni z przedziału 5 – 10 ha jest 68, co stanowi 13,68%. Najmniej jest 

gospodarstw rolnych o powierzchni pomiędzy 10 – 15 ha, bo 38 (7,65%). 

 

Tabela nr 5. Struktura wielkości gospodarstw rolnych na terenie gminy [2014 r.] – 
gospodarstwa indywidualne. 

 

 

Wielkość [ha] 

 

 

Liczba gospodarstw 

[szt.] 

 

Udział [%] 

Poniżej 1 ha 83 16,70 

1 – 5 ha 228 45,87 

5 – 10 ha 68 13,68 

10 – 15 ha 38 7,65 

Powyżej 15 ha 80 16,10 

Razem 497 100 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UG Żukowice. 
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Ogólna powierzchnia gospodarstw indywidualnych w roku 2014 to – 3 496 ha. 

Największy udział w ogólnej powierzchni upraw stanowi uprawa pszenicy ozimej, 

którą w 2014 roku obsianych było 1400 ha, co stanowi 40% wszystkich użytków 

rolnych. W drugiej kolejności, największy udział ma uprawa rzepaku ozimego  – 510 

ha, co stanowi 14,59 % wszystkich upraw.  Duży udział w uprawach ma również 

burak cukrowy, którym obsianych było 350 ha użytków rolnych, tj. 10,02%. Na terenie 

gminy w znacznej ilości uprawiane są również: żyto – 310 ha (8,87%), ziemniaki – 

281 ha ( 8,04%), pszenica jara – 260 ha (7,44%), jęczmień jary – 205 ha (5,87%). 

Mniejszy udział w ogólnej powierzchni upraw mają: jęczmień ozimy – 30 ha (0,86%), 

owies – 30 ha (0,86%), pszenżyto ozime –m 80 ha (2,29%), mieszanki  zbożowe jare 

– 20 ha (0,58%), kukurydza – 20 ha (0,58%). 

 

Tabela nr 6. Struktura upraw rolnych na terenie gminy w roku 2014  

Lp. 
 

 
Nazwa uprawy 

 

Powierzchnia uprawy w 
ha 

 
% 
 

1. Pszenica ozima 1400 40 

2. Pszenica jara 260 7,44 

3. Żyto 310 8,87 

4. Jęczmień ozimy 30 0,86 

5. Jęczmień jary 205 5,87 

6. Owies 30 0,86 

7. Pszenżyto ozime 80 2,29 

8. 

Mieszanki 

zbożowe jare 20 0,58 

9. Kukurydza 20 0,58 

10. Ziemniaki 281 8,04 

11. Buraki cukrowe 350 10,02 

12. Rzepak ozimy 510 14,59 

 Suma 3496 100 

Źródło: na podstawie sprawozdania R-05/G – Szacunek plonów i zbiorów głównych 
ziemiopłodów w gospodarstwach indywidualnych. 
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Zdjęcie nr  1 Uprawa rzepaku w Gminie Żukowice 

 
Źródło: www.zukowice.pl 

 

Na terenie gminy Żukowice działalność prowadzą duże przedsiębiorstwa rolne: 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych „Żukowice” w Nielubi, które na terenie Gminy 

Żukowice posiada 366,31 ha użytków rolnych. 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Barbórka” w Czernej, które na terenie Gminy 

Żukowice posiada 397,18 ha. 

Na terenie Gminy grunty posiada także Agencja Nieruchomości Rolnych o 

łącznej powierzchni 211,92 ha oraz KGHM o powierzchni 220,79 ha. 

 

Stosowanie najlepszych dostępnych technologii gospodarki niskoemisyjnej                

w połączeniu ze zmianami bilansu paliwowo-energetycznego na rzecz wzrostu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii sprzyja zdecydowanej poprawie stanu 

środowiska naturalnego m.in. poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

gleby i wód. Obecnie na terenie gminy Żukowice nie są wykorzystywane odnawialne 

źródła energii (ani w sektorze publicznym ani prywatnym), a efektywność 

energetyczna budynków administracji publicznej jest niezadowalająca 

(nieekologiczne źródła energii, brak wykorzystania OZE, niski poziom termoochrony). 

Gmina Żukowice posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej a Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice uwzględnia natomiast 

projekt lokalizacji dla inwestycji – elektrowni wiatrowych oraz biogazowni. 
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Dane dotyczące struktury działalności gospodarczej zdecydowanie 

wyodrębniają trzy wiodące dziedziny, które od lat rozwijają się na terenie Gminy 

Żukowice, ale i w całej Polsce.  

 

Są to: 

 - działalności związane z budownictwem   

- działalności związane z transportem drogowym  

 - działalności związane ze sprzedażą detaliczną  

W 2015 r. w bazie CEIDG zarejestrowanych było 109 podmiotów aktywnych     

i 22 podmioty, które zawiesiły swą działalność. 

 

Na koniec 2014 roku odnotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie  

249 osób bezrobotnych zarejestrowanych z gminy Żukowice. Grupa ta stanowi 

6,02% ogółu zarejestrowanych osób w tym czasie w powiecie głogowskim. 

Najwyższy odsetek bezrobotnych wśród mieszkańców powiatu głogowskiego 

posiada miasto Głogów.  

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące osób bezrobotnych 

zarejestrowanych na koniec 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotni: 

 

Tabela nr 7. Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach wchodzących w skład 
powiatu głogowskiego (2014r.) 

 

Wyszczególnienie 2014 (os.) Udział (%) 

Gmina Żukowice 249 6,02 

Gmina Pęcław 208 5,02 

Gmina Kotla 288 6,96 

Gmina Jerzmanowa 180 4,35 

Gmina Głogów 307 7,42 

Miasto Głogów 2907 70,23 

Powiat Głogowski 4139 100 

Źródło: Dane statystyczne publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie,  
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Analizując dane o wielkości bezrobocia z lat poprzednich zauważa się stały jego 

wzrost. Przedstawia to poniższa tabela. 

 

Tabela nr 8. Liczba bezrobotnych rejestrowych w gminie Żukowice w latach 2011-2014 
 

 2011 2012 2013 2014 

Kobiety 156 155 73 159 

Mężczyźni 101 121 117 90 

Liczba 
bezrobotnych 

157 176 190 249 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
http://stat.gov.pl/. 

 

Większe jest bezrobocie wśród kobiet, niż mężczyzn. Na 249 osób bez pracy 159 to 

kobiety (63,9%), a 90 to mężczyźni (36,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.gov.pl/
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Finanse gminy 

 

Rozmiar i układ dochodów wywierają istotny wpływ na kształt polityki 

prowadzonej przez lokalne władze samorządowe oraz stan gospodarki lokalnej. 

Strukturę dochodów budżetu Gminy Żukowice w poszczególnych latach przedstawia 

poniższa tabela. 

 

 

Tabela nr 9. Struktura dochodów budżetu Gminy Żukowice w latach 2012-2015 

 

Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 

Dochody ogółem: 10 904 328 12 861 360 13 232 799 13 597 666 

Dochody własne, z tego: 4 947 767 5 722 068 6 420 239 7 057 007 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 189 295 184 524 128 151 50 000 

 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 120 352 1 275 355 1 385 611 1 667 067 

 - wpływy z podatków (rolny, od nieruchomości, leśny, 
od środków transportowych) 

2 474 301 2 807 755 2 943 722 2 892 186 

 - wpływy z podatku od czynności cywiolnoprawnych i 
od spadków i darowizn 

56 579 55 380 38 371 43 576 

 - wpływy z opłat (skarbowa, eksploatacyjna) 11 741 8 479 20 375 11 987 

 - wpływy z usług 475 918 556 196 574 071 601 071 

 - wpływy z darowizn 209 123 144 501 233 730 204 357 

 - dochody z majątku gminy 126 042 100 719 22 177 56 532 

 - pozostałe dochody 284 416 589 159 1 074 031 1 530 231 

Dochody z tytułu dotacji 2 651 750 3 188 160 3 831 883 3 409 853 

Dochody z tytułu subwencji 3 304 811 3 951 132 2 980 677 3 130 806 

 

Źródło: Materiały Urzędu Gminy Żukowice 

  

 

W latach 2012 – 2015 ogólne dochody budżetowe Gminy Żukowice zwiększyły się o 

ponad 25%, a w roku 2015 osiągnęły wartość 13.597 tys. zł. Z kwoty tej dochody 

własne stanowiły 51,90%. 
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 W warunkach niemożności sfinansowania wszystkich zadań ze źródeł 

własnych, szczególnego znaczenia nabiera układ subwencjonowania i dotowania 

gmin. Udział dotacji i subwencji z budżetu państwa w ogólnych dochodów w 2015 

roku wyniósł ponad 48,10%. 

 Z zagadnieniami dochodowości budżetu gminy wiążą się bezpośrednio 

kierunki wydatkowania, preferencje zaspokajania potrzeb bieżących i przyszłych oraz 

zakres i możliwości inwestowania w różnorodne elementy gospodarki lokalnej. 

Strukturę wydatków budżetu Gminy Żukowice w latach 2012 – 2015 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela nr 10. Struktura wydatków budżetu Gminy Żukowice w latach 2012-2015 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 

Wydatki ogółem: 
10 380 

957 
11 845 

755 
14 080 

388 
14 413 

248 

Wydatki bieżące, z tego: 9 556 825 
10 164 

778 
11 072 

724 
12 341 

876 

 - wydatki na remonty 193 530 313 484 517 391 715 699 

Wydatki majątkowe 824 132 1 680 977 3 007 664 
2 071 

372 
Źródło: Materiały Urzędu Gminy Żukowice 

 

W strukturze wydatków budżetu Gminy Żukowice dominują wydatki na 

zadania bieżące (zadania zlecone i własne), w 2015 roku stanowiły 85,63% ogółu 

wydatków. Niemniej jednak coraz większą część dochodów Gmina Żukowice 

przeznacza na inwestycje i remonty. Wydatki na powyższe wzrosły 2015 roku w 

stosunku do 2012 roku o ponad 250%. Gmina Żukowice dobrze wykorzystuje swój 

potencjał finansowy do kreowania rozwoju. 
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Rys kulturowy 

 

Kultura i historia gminy Żukowice pielęgnowane są poprzez działalność 

przedstawicieli gminy wraz z udziałem społeczeństwa. 

W gminie Żukowice funkcjonują następujące placówki oświaty: 

- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi, 

- Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim, 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi. 

Na terenie gminy Żukowice działają także dwa punkty przedszkolne 

prowadzone przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”  z siedzibą w 

Nowej Soli.  

Działalność edukacyjna w gminie wspierana jest przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Żukowicach z siedzibą w Nielubi oraz jej trzy filie w Brzegu Głogowskim, 

Dobrzejowicach i Kromolinie. W 2014 roku biblioteki posiadały 468 czytelników, 

30 621 woluminy, średnio w ciągu roku 1 czytelnik wypożyczył 10,8 woluminu. 

Biblioteki wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu 

udostępnianym nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.  

 

Dobrze zorganizowana jest sieć Ochotniczych Straży Pożarnych połączona               

z krajowym systemem ratownictwa. Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP: 

- OSP Brzeg Głogowski, 

- OSP Dobrzejowice, 

- OSP Kromolin, 

- OSP Kłoda, 

- OSP Czerna, 

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Żukowice zrzesza ok. 86 

członków - druhów. 

W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym (KSRG) działa OSP 

Dobrzejowice. 
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W krajobrazie kulturowym Gminy Żukowice na pierwszy plan wysuwają się 

obok architektury sakralnej zespoły dworsko-parkowe. Szczególnie cennym 

elementem krajobrazu kulturowego z terenów gminy są dobrze zachowane układy 

ruralistyczne, które wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków.  

Obszar Gminy Żukowice posiada pewne możliwości rozwoju turystyki, które 

obecnie są tylko w niewielkim stopniu wykorzystane. Obok walorów krajobrazowych 

(Wzgórza Dalkowskie czy Dolina Odry) liczne są tu zabytki: gotycko – renesansowy 

pałac w Czernej, kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim, zespół 

dworski w Szczepowie na który składają się: pałac, oficyny dworskie (XVIII i XIX w), 

kaplica grobowa von Schlabrendorfów, oraz park, w którym występują cenne, 

tropikalne okazy (np. jodła mikko, cypryśniki, kłęk kanadyjski, orzech czarny i wiele 

innych), zabytkowy pałac w Bukwicy, kościół w Żukowicach, pałac w Dankowicach, 

zespół pałacowy w Brzegu Głogowskim, kościół w Kłodzie, kościół w Nielubi, pałac   

w Glinicy. 

 

Obcowaniu z wyjątkowym krajobrazem kulturowym Gminy Żukowice sprzyja istnienie 

szlaków turystycznych; 

 Stacja PKP Gaworzyce – Mieszków – rezerwat „Wąwóz Konwaliowy” – 

Mierzów – Góra Św. Anny – Kromolin – Czerna – Brzeg Głogowski – Wróblin 

Głogowski – Głogów 

 Stacja PKP Kłobuczyn – Wierzchowice – Glinica – Zabłocie – Żukowice – 

Głogów 

 

Do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Gminy Żukowice wpisano najcenniejsze 

zabytki. Są to w szczególności obiekty sakralne, cmentarze oraz założenia dworsko-

parkowe. 
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       Zdjęcie nr 2 Zamek w Czernej                                       

 

      Źródło: www.zukowice.pl 

 

 

Wykaz wszystkich nieruchomości o cechach zabytku, obejmujący zarówno 

nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, jak i te nie objęte bezpośrednią 

ochroną prawną, ale posiadające wartości zabytkowe znajduje się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków prowadzonej przez gminę Żukowice. 

 

Na obszarze gminy Żukowice funkcjonują: 

- zespół folklorystyczny CHABER Zespół, którego członkami są głównie 

mieszkańcy gminy Żukowice powstał wiele lat temu w Nielubi, reaktywowany we 

wrześniu 2004 roku. Artyści swój repertuar dostosowują do rodzaju imprezy. Na 

swoim koncie mają zarówno utwory spokojne i stonowane, jak i wesołe, skoczne i 

radosne.  Zespół  reprezentuje naszą gminę na różnych imprezach 

okolicznościowych na terenie gminy, powiatu, województwa śpiewając piosenki 

ludowe, folklorystyczne, biesiadne oraz okolicznościowe m.in. kolędy, pastorałki.  
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- zespół folklorystyczny BRZEGOWIACY. Składa się on z osób zamieszkałych 

głównie w Brzegu Głogowskim. Zespół powstał w 2012r. i kontynuuje działalność 

„starego” zespołu folklorystycznego, który także kiedyś nosił nazwę „Brzegowiacy”. 

Repertuar zespołu jest zróżnicowany, artyści oprócz piosenek ludowych, biesiadnych 

i folklorystycznych wykonują także pieśni kościelne. „Brzegowiacy” reprezentują 

naszą gminę na różnych imprezach okolicznościowych na terenie gminy, a także 

powiatu. 

- RĘKODZIEŁO - grupa bardzo utalentowanych kobiet, które swój wolny czas 

przeznaczają na rękodzieło.  Mieszkanki chętnie chwalą się swoimi wyrobami na 

wystawach oraz uroczystościach związanych z twórczością ludową, reprezentując 

tym samym swoją gminę. Kobiety  specjalizują się głownie w hafcie krzyżykowym 

oraz robótkach szydełkowych.  

- LZS ORZEŁ CZERNA. Klub powstał w połowie lat 60. Pierwszy sezon grał             

w ówczesnej głogowskiej klasie wiejskiej. W wyniku kolejnych awansów Orzeł 

występował w klasie C, B, by w 1989 r. znaleźć się w klasie A. Na tym szczeblu 

rozgrywek grał do 1998 r. Rozbrat z klasą A trwał 6 lat. Upragniony awans piłkarze 

wywalczyli w sezonie 2004/2005. Kadra Orła liczy ponad 20 osób. Ponadto jest 

jeszcze bardzo liczna drużyna juniorów, grająca w Lidze Terenowej. Drużyna 

utrzymuje się głównie z budżetu gminy Żukowice. Do największych sukcesów można 

zaliczyć mistrzostwo dawnego województwa legnickiego juniorów z klasy A zdobyte 

w sezonie 1990/91. Ponadto w 2004 r. Orzeł awansował do wojewódzkiego 

ćwierćfinału Pucharu Polski. 

 

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego działające na terenie Gminy Żukowice stanowią bardzo ważny element 

życia kulturalnego i społecznego lokalnej społeczności. Aktywne organizacje 

pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność 

i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom 

pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich 

realizacji. 
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Gmina Żukowice jest członkiem Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowski Lokalna 

Grupa Działania. Stowarzyszenie obejmuje obszar 12 gmin z województw lubuskiego 

i dolnośląskiego tj. gminy Brzeźnica, Bytom Odrzański, Gaworzyce, Grębocice, 

Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Polkowice, Radwanice, 

Szprotawa i Żukowice. Obszar posiada łącznie 5 rezerwatów przyrody, Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, liczne użytki ekologiczne i pomniki 

przyrody. 

 

Gmina Żukowice bierze czynny udział w różnych imprezach na terenie powiatu 

np. „W cieniu Kolegiaty” czy „Dożynki Powiatowe”. Gmina Żukowice wydaje również 

gazetę informacyjną - rocznik „Echo Gminy Żukowice”. Przedstawiane są w nim 

najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne oraz gospodarcze mijającego roku. 

Zarówno na wsiach jak i na terenie gminy organizowane są wspólne imprezy, którym 

towarzyszą zabawy: 

 Dożynki Gminne (dożynki gminno-parafialne, dożynki sołeckie), 

 Turniej Wsi, 

 Turniej Piłki Siatkowej, 

 Wakacje z rodziną, 

 Wakacyjny Tydzień, 

 Zawody sportowo – pożarnicze, 

 Spotkanie opłatkowe dla osób starszych, 

 organizacja Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Choinki dla dzieci, 

 „Andrzejki”, 

 

Infrastruktura techniczna 

Infrastrukturą techniczną nazywa się zbiór różnego rodzaju urządzeń i obiektów o 

charakterze publicznym, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki 

narodowej oraz społeczeństwa na określonym terytorium. Stan i poziom 

nowoczesności infrastruktury warunkują zatem możliwości rozwoju danego obszaru 

oraz poziom życia społeczeństwa zamieszkującego go. W ramach infrastruktury 

technicznej wyróżnia się infrastrukturę: energetyczną, gazową, wodnokanalizacyjną, 

związaną z gospodarką odpadami, infrastrukturę łączności oraz drogową. 
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Znacznym problemem na obszarze Gminy jest stan czystości powietrza, na 

który wpływa emisja niska, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni, palenisk 

domowych, procesów technologicznych i transportu samochodowego. W wielu 

gospodarstwach spala się także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady 

komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest 

niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest węgiel o różnej 

jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe 

praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji 

z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną 

z okresem grzewczym). Z problemem tym związana jest także niska lub średnia 

efektywność energetyczna budynków – w tym użyteczności publicznej. Pożądane są 

zatem rozwiązania zwiększające ją, takie jak termomodernizacja.  

W celu zintensyfikowania działań służących poprawie środowiska a także 

wsparcia pakietu klimatyczno-energetycznego oraz jakości powietrza przyjęto Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żukowice. 

 

Sieć gazowa. 

W sieć gazową wyposażonych jest 10 miejscowości, co stanowi 50% 

zgazyfikowania obszaru gminy i świadczy o średnim  poziomie wyposażenia. 

 

Sieć wodociągowa. 

Wszystkie spośród 20 miejscowości gminy Żukowice posiadają sieć 

wodociągową, jednakże nie wszystkie nieruchomości są do niej przyłączone. Blisko 

100% (98,9%) mieszkańców jest podłączonych do sieci wodociągowej. Świadczy to o 

bardzo dobrym stopniu wyposażeniu obszaru gminy w sieć wodociągową.  

We wsiach posiadających wodociąg, stopień wykorzystania sieci jest 

zróżnicowany. Wskaźnik ten kształtuje się od 90,7% podłączonych do sieci 

mieszkańców w miejscowości Kamiona do 100% podłączonych do sieci w 

miejscowościach  Brzeg Głogowski, Bukwica, Dobrzejowice, Domaniowice, Góra Św. 

Anny, Kłoda, Mierzów, Słoćwina, Słone, Szczepów, Wiekowice, Zabłocie, Zameczno 

i Żukowice. Ogółem dla gminy stopień zwodociągowania wynosi 98,9%. 
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Oceniając poziom wyposażenia miejscowości gminy Żukowice w sieć 

wodociągową można stwierdzić, że jest on bardzo dobry. Gmina każdego roku stara 

się poprawiać jakość świadczonych usług, modernizuje obiekty oraz wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i mieszkańców.   

 

Sieć kanalizacyjna 

W porównaniu do sieci wodociągowej, wyposażenie wsi i przysiółków gminy w 

kanalizację przedstawia się dużo gorzej. 

Wsie wyposażone w sieć kanalizacyjną położone są w południowo – zachodniej 

części gminy. Na 20 tylko 7 wsi posiada sieć kanalizacyjną, a są nimi: Bukwica, 

Nielubia, Dankowice, Słone, Kamiona, Zabłocie, Glinica i Szczepów. Jedynie w 

Kamionej i Zabłociu 100% mieszkańców jest przyłączonych do sieci, natomiast w 

pozostałych ten wskaźnik wacha się od 63,8% w Szczepowie do 98,2% w Słonym. 

We wsiach posiadających kanalizację, stopień wykorzystania sieci można określić 

jako dobry. W skali gminy przyłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 41,9% 

mieszkańców, co świadczy o średnim poziomie wyposażenia. Brak kanalizacji 

dotyczy aż 13 miejscowości (58,1% mieszkańców). W celu zdiagnozowania 

problemów z zakresu gospodarki ściekowej oraz mając na uwadze możliwości 

finansowe gminy, przyjęto Koncepcję Gospodarki Ściekowej w Gminie Żukowice, 

która wskazuje potrzeby, możliwości i kierunki rozwiązania problemów oraz 

ewentualnych źródeł finansowania  zadań z zakresu dotyczącego kanalizacji. 

 

Gospodarka odpadami. 

Po wprowadzeniu 1 lipca 2013 r. zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi należy do 

gmin. Gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. Wiąże się to z dodatkowym obciążeniem administracyjno- 

prawnym i finansowym gmin, związanym z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego 

systemu gospodarowania odpadami. W ramach nowego systemu właściciele 

nieruchomości zyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u 

źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Odbiorem odpadów „ u źródła” 

zostały objęte 3 podstawowe frakcje odpadów komunalnych: makulatura, tworzywa 
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sztuczne oraz szkło, z częstotliwością wywozu  jeden raz w miesiącu. Drugi filar 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią pojemniki typu dzwon do 

selektywnego zbierania plastiku. Powyższe punkty są odbierane na zgłoszenie 

zarządzającego. W szkołach na terenie Gminy Żukowice, w godzinach ich otwarcia 

zbierane są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe.  

 

Sieć drogowa. 

Łączna długość dróg transportu rolnego w gminie Żukowice wynosi 237,33 

km. W latach 1989-2000, zmodernizowano w gminie 35,69 km (15,0%) dróg 

rolniczych. Modernizacja dróg transportu rolnego prowadzona była tylko na 4 

obrębach: Czernej, Kromolinie, Brzegu Głogowskim i Dobrzejowicach. W latach 2000 

- 2014 przeprowadzono dalszą modernizację dróg w obrębach Czerna, Brzeg 

Głogowski i Dobrzejowice a także modernizację dróg w obrębach Bukwica, Nielubia, i 

Glinica. 

Na terenie gminy Żukowice znajduje się 41,407 km publicznych dróg gminnych w tym 

o nawierzchni : 

-  bitumicznej                         - 22,680 km 

- z kostki betonowej               - 0,864 km 

- z kostki brukowej                 - 0,251 km 

- tłuczniowej                           - 4,487 km 

- gruntowej                             - 13,125 km 

Drogi te stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 

W latach 2000-2014 dokonano szeregu modernizacji i remontów dróg dojazdowych 

do poszczególnych miejscowości.  Pomimo wielu prac wykonywanych przez Gminę 

na drogach niezbędna jest dalsza modernizacja i remonty dróg o których mowa         

w dalszej części opracowania.  
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2. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod 

analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania 

strategicznego. Jej nazwa pochodzi od akronimów angielskich słów Strenghts 

(mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats 

(zagrożenia). Polega ona na zidentyfikowaniu wymienionych wyżej czterech grup 

czynników, dzięki czemu można je odpowiednio wykorzystać w procesie 

zaplanowanego rozwoju lub zniwelować skutki ich negatywnego wpływu. Dzięki tej 

metodzie można również pogrupować czynniki na pozytywne (mocne strony i 

szanse) oraz negatywne (słabe strony i zagrożenia). Często dzieli się je również na 

czynniki wewnętrzne (opisujące mocne i słabe strony danej jednostki) oraz czynniki 

zewnętrzne (czyli szanse i zagrożenia wynikające z jej mikro- i makrootoczenia). 

Czynniki wewnętrzne (mocne i słabe strony) są zależne m.in. od władz lokalnych i 

lokalnej społeczności, natomiast czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia) należące 

do otoczenia bliższego i dalszego są niezależne od władz danej jednostki, a także jej 

mieszkańców. 

 

ANALIZA SWOT GMINY ŻUKOWICE 

 

MOCNE STRONY 

 liderzy społeczności gminnych; 

 działalność OSP, kół gospodyń, grup wokalnych, LZS, stowarzyszeń, kół itp. 

 Współpraca z LGD Stowarzyszenie Wzgórz Dalkowskich; 

 potencjał sektora rolniczego, 

 cenne zabytki w szczególności architektura sakralna i pałacowa; 

 położenie w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego – 

Legnicy, Polkowic, Głogowa, Wrocławia, Zielonej Góry; 

 rozbudowa sieci dróg gminnych; 
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 rzeka Odra, 

 duże zasoby przyrodnicze (krajobraz Wzgórz Dalkowskich);  

 stałe imprezy wpisane w kalendarz Gminy; 

 istnienie Świetlic Wiejskich; 

 Występowanie złóż surowców naturalnych: ruda miedzi, srebro, sól kamienna, 

kruszywo naturalne;  

 Objęcie planami miejscowymi obszaru całej gminy; 

 Wyznaczone w mpzp tereny pod budownictwo mieszkaniowe w każdej 

miejscowości gminy; 

 sąsiedztwo z KGHM Polska Miedź – Huta Miedzi „Głogów” 

 Dobra sieć połączeń drogowych i kolejowych; 

 Place zabaw dla dzieci w prawie wszystkich miejscowościach; 

 

SŁABE STRONY 

 Zmniejszająca się liczba ludności; 

 Stopniowo wzrastająca liczba osób bezrobotnych; 

 Ostatnim dostępnym szczeblem kształcenia w gminie jest poziom gimnazjalny; 

 Brak kanalizacji w poszczególnych miejscowościach; 

 Zbyt małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

 Brak wystarczającego zaplecza sportowego dla uczniów i młodzieży; 

 Brak ścieżek rowerowych; 

 Obiekty zabytkowe wymagają remontu; 

 Poszczególne drogi wymagają remontów nawierzchni oraz przebudowy; 

 Stacje uzdatniania wody pozostają w średnim stanie technicznym; 
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 Zbyt mała liczba przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Słaba aktywność organizacji pozarządowych; 

 Mała liczba funkcjonujących klubów sportowych; 

 Słabo rozwinięta i niedostosowana infrastruktura turystyczna i około 

turystyczna; 

 Występowanie obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 Wąski rynek pracy; 

 Odpływ młodych mieszkańców; 

 Mała ilość terenów inwestycyjnych 

 Mała lesistość gminy 

 

SZANSE 

 Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej; 

 Budowa sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg; 

 Promocja Gminy i jej walorów turystycznych; 

 Aktywizacja terenu Wzgórz Dalkowskich; 

 Bliskość strategicznych ośrodków miejskich – Zielonej Góry i Wrocławia, 

Głogowa; 

 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla poruszania się osób 

niepełnosprawnych; 

 Budowa drogi szybkiego ruchu S-3 i planowana budowa drugiej przeprawy 

przez Odrę; 
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 Duży potencjał finansowy i gospodarczy KGHM-u; 

 Wyznaczenie obszarów inwestycyjnych; 

 Wprowadzenie funduszu sołeckiego; 

 Poszerzenie współpracy miedzy Gminą a organizacjami pozarządowymi; 

 Rzeka Odra – wykorzystanie wodnego szlaku turystycznego; 

 Zabytki sakralne i obiekty zabytkowe; 

 Współpraca z innymi JST; 

 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

 

ZAGROŻENIA 

 przenoszenie na gminy nowych obowiązków bez przydzielania adekwatnych 

środków finansowych; 

 postępująca degradacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej                        

i marginalizacja gminy w kontekście transportu zbiorowego; 

 Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych 

udzielających wsparcia finansowego; 

 Pogłębiające się bezrobocie; 

 Słabe rządowe wsparcie gmin wiejskich; 

 Rozpad więzi społecznych; 

 Stagnacja i brak inwestorów; 

 Powodzie, podtopienia, susze, klęski żywiołowe; 

 

Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

Gminy Żukowice, możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziałują, bądź 

mogą oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być pokonywane 

przez mocne strony oraz szanse rozwoju, które posiadają Żukowice. Poniżej 
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pogrupowane zostały w punktach słabe strony i równoważące je strony mocne, a 

także przykłady w jaki sposób można wykorzystać szanse, aby zniwelować istniejące 

problemy i przezwyciężyć zagrożenia.  

1. Gmina Żukowice posiada dogodną lokalizację pod względem inwestycyjnym. 

Atrakcyjność inwestycyjna powinna odzwierciedlić się w liczbie nowo powstających 

przedsiębiorstw. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w chwili obecnej. Spadająca 

liczba nowo powstających przedsiębiorstw wskazuje na spadek przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców.  

2. Rosnące zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego na świeżym 

powietrzu oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia wskazuje na potrzebę inwestycji 

w zakresie infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, które będą 

skierowane zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Warto zwiększyć ofertę ścieżek 

rowerowych oraz szlaków pieszych. Należy zadbać o to, aby turyści, którzy mają 

wpływ na wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz budżetu gminy, mieli 

możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób na terenie Żukowice.  

3. Gmina Żukowice powinna wykorzystać szansę na rozwój, jaką dają fundusze 

unijne. Możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację 

nowych projektów oraz istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-

gospodarczego, jeśli zostaną wykorzystane odpowiednio do realizacji przedsięwzięć 

związanych z pobudzaniem przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz tworzeniem 

odpowiednich warunków na rozwój biznesu, mogą przynieść wymierne korzyści w 

postaci zwiększonych dochodów mieszkańców Gminy Żukowice oraz budżetu gminy, 

wynikającego ze zwiększonych wpływów infrastruktury turystycznej i 

okołoturystycznej.  

4. Starzejące się społeczeństwo to problem całego województwa dolnośląskiego, 

jak i kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, po których nie wracają. Stworzenie 

odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości będzie pierwszym 

czynnikiem, który zachęci do powrotu do gminy Żukowice i być może prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej. Innymi czynnikami, które wpłyną na chęć 

mieszkania w gminie będą odpowiednie warunki do spędzania czasu wolego, 

związane z kulturą i rekreacją oraz warunki stricte mieszkaniowe.  
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5. W dzisiejszych czasach bardzo duże znaczenie ma czyste środowisko. Należy 

zwiększać świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Koncepcja kształcenia i 

wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 

powinna współgrać z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”. Podnoszenie 

świadomości ekologicznej powinno mieć miejsce już wśród najmłodszych 

mieszkańców gminy. Najprostszym sposobem na upowszechnianie tej wiedzy jest 

organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Ważną rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego powinny odegrać inwestycje 

wykorzystujące odnawialne źródła energii, jako alternatywne źródła dla ogrzewania 

węglem.  

 

 

3. KIERUNKI ROZWOJU GMINY ŻUKOWICE 

 

Punktem wyjścia dla sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016-

2025, jak w przypadku innych strategii, są generalne założenia rozwojowe. 

Gwarantują one usystematyzowanie, jak również podporządkowanie całego procesu 

rozwoju, głównej i nadrzędnej idei, przez co możliwa jest spójność Strategii.  

 

Wizja i cel nadrzędny określają główny kierunek, co przekłada się na kryterium 

doboru poszczególnych zadań, przedsięwzięć i rozwojowych projektów. Założenia 

Strategii Rozwoju Gminy Żukowice powinny sięgać jak najdalej w przyszłość, bowiem 

w długiej perspektywie oddziaływanie bieżących barier rozwojowych jest bardzo 

ograniczone, a dodatkowo przekłada się na inspirację wszystkich prekursorskich 

działań, które przyczynią się do rozwoju danej jednostki terytorialnej. Tym samym 

możliwe jest odkrywanie szans, których wykorzystanie jest nierealne w perspektywie 

bieżącej czy krótkoterminowej.  

 

W związku z tym, podstawowym założeniem rozwojowym Gminy Żukowice 

jest wizja, która musi odpowiadać życzeniom, aspiracjom i potrzebom całej lokalnej 

społeczności – głównym autorom Strategii. 
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Wszystkie te aspekty opierają się na planowaniu, które polega na 

decydowaniu o podjęciu różnych działań mających w przyszłości wywołać inne, 

bardziej pożądane skutki. Ta istota ma wyraz właśnie w formie owej Strategii. Warto 

również pamiętać, że bardzo trudno jest dokładnie przewidzieć przyszłość gminy. 

Oprócz uwzględnienia często pewnego wyidealizowanego obrazu, samo planowanie 

powinno opierać się na świadomym ustaleniu przyszłych celów, tak aby działania nie 

były tylko   i wyłącznie przypadkowe. 

 

 

Wizja Gminy Żukowice 2025 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główny cel rozwoju 

 

Cel główny formułuje najważniejsze zadanie, które ma zostać osiągnięte 

w wyniku realizacji strategii. Jest on w zasadzie dość ogólny i pojemny, ale na jego 

realizację złoży się wiele komplementarnych wobec siebie programów i szeroki 

zakres działań, w wyniku których zostanie on zrealizowany w okresie przewidzianym 

w strategii. 

 

 

 
„Poziom życia w gminie dorównuje przeciętnemu 

poziomowi życia w kraju, społeczność jest 
zintegrowana, przedsiębiorcza i nastawiona na 

realizację celów nie tylko materialnych, ale i 
niematerialnych”. 
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Głównym celem rozwoju gminy Żukowice jest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat celu głównego i celów szczegółowych 
 
 

Poprawa warunków życia i pracy 

mieszkańców gminy. 

 

 

POPRAWA 

WARUNKÓW 

ŻYCIA I PRACY 

MIESZKAŃCÓW 

GMINY 

 

Nadzór 
i koordynacja 

realizacji strategii 

 

Poprawa 
infrastruktury 

społecznej 

 

Modernizacja 
kompleksu 
gospodarki 

żywnościowej 

 

Podniesienie 
poziomu 

wykształcenia 
ludności wiejskiej 

 
Wielofunkcyjny 

rozwój gminy 

 

Kształtowanie 
i ochrona 

środowiska 
przyrodniczego 

 

 

Modernizacja 
i rozwój infrastruktury 

technicznej 
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 Szczegółowe cele rozwoju 

 

Do osiągnięcia celu głównego niezbędne będzie zrealizowanie celów szczegółowych 

i zadań, określonych poniżej. 

 

I. Modernizacja kompleksu gospodarki żywnościowej 

Gmina Żukowice posiada dogodne dla produkcji rolniczej warunki glebowo 

- klimatyczne. Dla pełnego ich wykorzystania niezbędna będzie modernizacja 

kompleksu gospodarki żywnościowej, a jej powodzenie zależy od zrealizowania 

szeregu zadań. 

Bardzo duże znaczenie będzie miała zdolność samorządu do nawiązania 

konkretnego dialogu ze społecznością gminną i do jej integracji przy realizacji 

konkretnych zadań. Obok rynku usług sprzętowych powinien powstawać rynek usług 

chemicznych – nawożenia i ochrony roślin. Powstanie specjalistycznych zakładów 

chemizacyjnych, przestrzegających zasad, terminów i warunków wykonywania 

zabiegów winno przyczynić się do poprawy stanu zdrowia ludności rolniczej oraz 

stanu środowiska przyrodniczego. 

 Intensyfikacja produkcji rolniczej w gminie może następować również poprzez 

dostosowanie produkcji roślinnej do warunków przyrodniczych ze 

szczególnym rozwijaniem w szerszym zakresie warzywnictwa, sadownictwa, 

nasiennictwa i kwiaciarstwa. Na obszarze gminy Żukowice rozwojowi tych 

kierunków produkcji roślinnej sprzyjają bardzo dobre warunki glebowo 

-klimatyczne oraz istniejące już tradycje uprawy warzyw. Korzystnymi czynnikami są 

również istniejące w otoczeniu gminy duże rynki zbytu – Głogów, Lubin, Polkowice, 

rozwijające się sieci marketów i giełdy hurtowe produktów rolnych. 

 Skorzystanie z tych możliwości wymagać będzie wzmocnienia pozycji rolników, 

zwłaszcza na pierwotnym rynku płodów rolnych. Osiągnięcie tego będzie możliwe 

poprzez samoorganizację rolników, głównie w grupach producenckich. 

Współdziałanie rolników w zakresie osiągania jednolitego gatunkowo i jakościowo 

produktu oraz oferowanie atrakcyjnych handlowo, ilości wyprodukowanego towaru 

wzmocni ich pozycję wobec odbiorców, a w konsekwencji poprawi opłacalność 
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produkcji rolniczej. Zorganizowanym grupom producenckim łatwiej będzie określać 

własne interesy, zabiegać o nie i wprowadzać stosowne zapisy do umów 

kontraktacyjnych. 

 Obszar gminy Żukowice położony jest w Dolinie Odry oraz strefie oddziaływania 

jej lewobrzeżnych dopływów: Średniego Potoku, Dalkówki i Dobrzejówki. Odra 

stwarza dla gminy duże zagrożenie powodziowe, któremu nie są w stanie zapobiec 

istniejące urządzenia przeciwpowodziowe. 

Powierzchnię terenów zalewowych w gminie szacuje się na około 600 ha. 

Paradoksalnie, równocześnie na części obszaru gminy coraz częściej występują 

niedobory wilgoci wpływające znacząco na spadek plonów. W tej sytuacji niezbędna 

staje się poprawa stanu urządzeń melioracyjnych. Obejmować ona musi 

odbudowę i modernizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych na całej długości 

Odry w granicach gminy oraz cieków podstawowych i rowów melioracyjnych. Przy 

prowadzonych pracach należy zabezpieczyć możliwości nadmiaru wód w latach 

wilgotnych, jak również ich retencji w latach suchych.  

 Dążenie do minimalizacji kosztów produkcji rolniczej wymagać będą 

modernizacji i przebudowy układu sieci dróg transportu rolnego. Potrzeba ta 

wynika z ich złego stanu technicznego oraz nieracjonalnego układu przestrzennego. 

O wyborze drogi do przebudowy decydować winna między innymi ekonomiczna 

efektywność przedsięwzięcia, jakość obsługiwanych gruntów, obciążenie drogi, 

tworzenie alternatywnych sieci połączeń drogowych w stosunku do dróg publicznych. 

Prowadzone prace modernizacyjne powinny zapewniać, poprzez dobór nawierzchni 

i rozwiązań konstrukcyjnych, długi okres eksploatacji drogi.  

Ponieważ drogi transportu publicznego w większości stanowią własność gminy 

obowiązek ich modernizacji spoczywał będzie na samorządzie gminnym. Przy 

bardzo ograniczonych własnych możliwościach finansowych samorząd będzie musiał 

zabiegać o pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków. Główne źródło tych 

środków należy upatrywać w funduszach pomocowych Unii Europejskiej. Dużą 

pomoc w tym zakresie gmina może uzyskać ze strony Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego. 

 Czynnikiem utrudniającym sprzedaż wyprodukowanej na obszarze gminy 

Żukowice żywności jest obiegowa opinia o jej skażeniu szkodliwymi substancjami 
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emitowanymi przez zakłady przemysłowe, a zwłaszcza Hutę Miedzi „Głogów”. 

W ostatnich latach zakłady przemysłowe zobligowane przepisami prawa zrobiły 

bardzo dużo, aby szkodliwe oddziaływanie ograniczyć do obszaru własnej 

nieruchomości.  

 

II. Podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej. 

Jedną z głównych przyczyn zbyt wolnego procesu przemian w rolnictwie 

i rozwoju obszarów wiejskich z całą pewnością jest niski poziom wykształcenia 

ludności wiejskiej. Stąd też inwestowanie w oświatę i kształcenie może przynieść 

najszybsze i najtrwalsze ekonomicznie oraz społecznie efekty. 

Samorząd gminy musi nadać szczególną rangę doskonaleniu systemu 

kształcenia podstawowego i gimnazjalnego oraz poprawie bazy materialnej i 

wyposażenia szkół.  

Dla osiągnięcia celów strategii rozwoju gminy niezbędne jest pobudzenie 

aktywności ludności zamieszkującej tereny wiejskie. Kapitał społeczny to jedna z 

kluczowych wartości w warunkach rozwoju każdej gminy. Zasoby ludnościowe, ich 

wiedza, pomysły i doświadczenie, przy odpowiednim wykorzystaniu to wielka szansa 

i dźwignia rozwojowa również dla Gminy Żukowice. Ważne jest, aby przy wsparciu 

władz wytworzyć odpowiednie warunki dla funkcjonowania i rozwoju organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń istniejących na danym terenie. Służyć temu ma także 

m.in. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zobowiązuje 

samorządy lokalne do stworzenia i egzekwowania programów współpracy                  

z organizacjami pozarządowymi. Szansą dla Gminy Żukowice może być także nowa 

perspektywa finansowa Unii Europejskiej w latach 2014-2020, która stworzy 

możliwości pozyskiwania dodatkowych zasobów na przedsięwzięcia i inicjatywy 

podejmowane w ramach danych zadań szczegółowych.  

Zadaniem władz samorządowych będzie wyłonienie spośród mieszkańców gminy       

i szkolenie liderów wiejskich w tym zakresie. 

Do wszystkich programów oświatowych i szkoleniowych, niezależnie od wieku 

uczących się i ich pozycji zawodowej, wprowadzać należy elementy podnoszące 

świadomość ekologiczną. Bez powszechnej świadomości ekologicznej nie będzie 
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możliwe osiągnięcie wyższego poziomu życia ludności zamieszkującej Gminę 

Żukowice. 

 

III. Wielofunkcyjny rozwój gminy. 

Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie przy równoczesnym kurczeniu się 

rynku pracy na terenie sąsiadujących z gminą miast może stanowić poważną 

przeszkodę w modernizacji kompleksu gospodarki żywnościowej. Powodzenie 

przebudowy struktury obszarowej gospodarstw uzależnione będzie w znacznej 

mierze od powstawania na obszarach wsi alternatywnych źródeł dochodu. Szans na 

utworzenie nowych, nierolniczych miejsc pracy należy poszukiwać przede wszystkim 

poprzez rozwój małej przedsiębiorczości. Powodzenie poszukiwań uzależnione 

jest od rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz powstrzymania degradacji 

środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich oraz promocji gminy. Rozwijać 

należy też drobną przedsiębiorczość w zakresie usług turystyczno 

-rekreacyjnych (na obszarze Wzgórz Dalkowskich i w Dolinie Odry), handlu, usług 

oraz rzemiosła i przemysłu nieuciążliwych dla środowiska przyrodniczego, w celu 

odtworzenia praktycznie nie istniejących obecnie wyspecjalizowanych usług dla 

rolnictwa. 

Równolegle, w porozumieniu i we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Głogowie, należy opracować gminny system przeciwdziałania bezrobociu. 

Winien on obejmować utworzenie bazy danych o osobach poszukujących pracy 

(także nie zarejestrowanych jako bezrobotne), a głównie o posiadanych przez te 

osoby kwalifikacjach zawodowych. Opracować należy program szkoleń 

pozwalających uzyskać nowe, deficytowe w rejonie kwalifikacje, a także nawiązać 

kontakty z instytucjami i organizacjami pośredniczącymi w zatrudnianiu bezrobotnych 

poza granicami kraju. Bardzo ważnym elementem systemu jest organizowanie robót 

publicznych przy utrzymaniu i zagospodarowywaniu mienia gminnego, dróg 

gminnych oraz urządzeń (rowów) melioracji podstawowych i szczegółowych. 

 Rozwój małej przedsiębiorczości, szkolenie zatrudnionych w rolnictwie w celu 

uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów 

będzie tworzyło możliwości uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu przez 

ludność rolniczą. Dochody te w znacznym stopniu przeznaczane będą na 



Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016 - 2025 

 

37 

 

modernizację posiadanych gospodarstw rolnych. Możliwości uzyskania dodatkowych 

dochodów należy upatrywać w rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Sprzyjają 

temu krajobrazowe i turystyczne walory Wzgórz Dalkowskich i Doliny Odry. 

Zadaniem samorządu będzie udzielenie pomocy (doradczej i organizacyjnej) 

gospodarstwom zamierzającym podjąć działalność agroturystyczną oraz wytyczenie 

szlaków turystycznych i rowerowych. 

 Wielofunkcyjny rozwój gminy nie może odbywać się wyłącznie w oparciu 

o materialne i ludnościowe zasoby gminy. Niezbędny będzie dopływ ludzi i środków 

z zewnątrz. Dla urzeczywistnienia tej potrzeby niezbędne będzie szerokie 

rozpropagowanie informacji o gminie. Prowadzenie szerokiej informacji o gminie – 

promocja gminy, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji 

społecznej będzie szczególnym zadaniem samorządu lokalnego. Informacja powinna 

zawierać zarówno dane o historycznych, krajobrazowych i turystycznych walorach 

gminy jak i o możliwościach zamieszkania, inwestowania i rozwijania działalności 

gospodarczej oraz o pomocy jaka zostanie udzielona w tym zakresie przez lokalne 

władze. 

 

IV. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia 

poprawy warunków życia mieszkańców gminy, podniesienia atrakcyjności obszaru 

gminy dla potencjalnych inwestorów spoza jej obszaru oraz poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego. 

Rozwój sieci wodociągowej w gminie Żukowice wyprzedził znacznie budowę 

sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. W tym zakresie sytuacja jest dokładnie 

odwrotna. Ze względów ekonomicznych nie przewiduje się większej rozbudowy 

kanalizacji sieciowej podłączonej do oczyszczalni ścieków we wsiach o rozproszonej 

zabudowie i małej liczbie mieszkańców. Z uwagi na koszty oraz ograniczone 

możliwości finansowe w tych miejscowościach planuje się budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Z licznych urządzeń infrastrukturalnych najkorzystniej 

sytuacja przedstawia się w zakresie zaopatrzenia w wodę. Dlatego też inwestycje 

dotyczące sieci wodociągowej winny skoncentrować się na modernizacji istniejącej 
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sieci wodociągowej poprawiającej jakość dostarczanej wody, a także pozwalającej 

zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na to medium. 

Reforma oświatowa, ograniczając liczbę szkół, powoduje zwiększenie liczby 

dzieci i młodzieży dowożonej do placówek dydaktycznych oraz wydłużenie tras 

przewozowych. Z tego wzglądu, a także w celu zabezpieczenia potrzeb 

transportowych dokonać należy modernizacji sieci dróg publicznych. Przy 

prowadzeniu prac modernizacyjnych należy dogodnie skomunikować wsie gminy z 

ośrodkami miejskimi poprawiając równocześnie jakość i bezpieczeństwo dróg. Przy 

wyborze tras, trzeba dążyć do stworzenia połączeń komunikacyjnych pomiędzy 

miejscowościami alternatywnych w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich. 

Modernizację sieci drogowej należy wykorzystać również do wyprowadzenia 

komunikacji tranzytowej poza obszary zabudowane (budując obwodnice) oraz 

udostępnienia dla ruchu turystycznego obszarów cennych przyrodniczo                       

i krajobrazowo. 

Ochronie przyrodniczo cennych obszarów sprzyjać będzie wykorzystywanie 

alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Osiągnięcie tego 

celu wymagać będzie zwiększenia liczby wsi w gminie posiadających sieć gazową 

oraz podjęcie działań zwiększających wykorzystanie istniejących sieci gazowych  

(zwiększające liczbę przyłączy do sieci). Systemy ogrzewające budynki mieszkalne i 

gospodarcze należałoby wspomagać kolektorami słonecznymi.  

 

V. Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego. 

Atrakcyjność gminy Żukowice jako miejsca zamieszkania, prowadzenia 

działalności gospodarczej czy też docelowego miejsca wyjazdów turystyczno 

– rekreacyjnych wzrośnie, gdy uda się poprawić stan jej środowiska przyrodniczego.  

Punktem newralgicznym dla gminy jest Huta Miedzi „Głogów”. Działalność 

huty była najbardziej uciążliwa w jej początkowym okresie. Nastąpił wówczas bardzo 

duży wzrost zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb substancjami szkodliwymi, lub 

nawet toksycznymi. Skażenia były tak duże, że konieczne stało się utworzenie strefy 

ochronnej wokół huty oraz wysiedlenie większości stałych mieszkańców wsi 

Żukowice. W ostatnich latach zagrożenia wynikające z emisji gazów i pyłów wyraźnie 

zmalało. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska 
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stanowiło bardzo silny bodziec dla kierujących hutą do ograniczenia emisji 

szkodliwych substancji. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja z usuwaniem 

z gleb skażeń metalami ciężkimi. 

Osiągnięta poprawa, zwłaszcza w ograniczeniu emisji szkodliwych substancji 

do atmosfery, nie upoważnia do samozadowolenia i osłabienia działań zmierzających 

do całkowitego ich wyeliminowaniu. Ważną rolę w tym zakresie winien spełniać 

systematycznie prowadzony monitoring emisji i skażeń. Należy w tym celu 

rozmieścić na obszarze gminy sieć punktów pomiarowych czystości atmosfery oraz 

prowadzić okresowe badania gleb pozwalające ustalić stopień ich zakwaszenia 

i skażenia metalami ciężkimi. 

Eliminować należy również zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze 

strony gospodarki komunalnej i rolnictwa, chociaż w porównaniu do zagrożeń 

przemysłowych są one niewielkie. W gospodarce komunalnej należy promować 

alternatywne, przyjazne dla środowiska źródła energii (ogrzewanie gazowe, kolektory 

słoneczne). W rolnictwie podstawowe znaczenie będzie miało racjonalne, 

ograniczone do faktycznych potrzeb, stosowanie nawozów sztucznych 

i chemicznych środków ochrony roślin. W nawożeniu preferować należy nawozy 

granulowane, dostępne dla roślin w całym okresie wegetacyjnym oraz nawożenie 

dolistne. Popierać również należy powstawanie specjalistycznych firm 

chemizacyjnych, gwarantujących swoją wiedzą, wyposażeniem i doświadczeniem, 

usług skutecznych, a równocześnie poprzez odpowiedni dobór dawek i środków nie 

czyniących szkód w środowisku przyrodniczym. 

Przykład strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów” pokazuje jak skuteczną 

przeszkodę dla rozprzestrzeniania się pyłowych i gazowych zanieczyszczeń 

atmosfery stanowią lasy o odpowiednim składzie gatunkowym. Na terenie gminy 

Żukowice lasów jest stanowczo za mało. Chociaż ze względu na bardzo dobre 

warunki glebowe możliwości zalesień są ograniczone należy podjąć prace w celu 

zwiększenia lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów marginalnych oraz 

tworzenie systemu zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Szczególne 

znaczenie w gminie będą miały zadrzewienia i zakrzaczenia. Powinny być one 

ukierunkowane na uzupełnienie istniejących już zadrzewień wzdłuż dróg, rowów i 

rzek, zadrzewienia i zakrzaczenia dróg i cieków pozbawionych roślinności, a także 
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tworzenie remiz śródpolnych i na użytkach zielonych. Równocześnie prowadzić 

należy wśród rolników kampanię informującą, że zrealizowane zadrzewienia i 

zakrzaczenia wpłyną korzystnie na mikroklimat, ograniczą erozję wietrzną, a także 

urozmaicą monotonię krajobrazu wiejskiego. 

Najbardziej przyrodniczo i krajobrazowo cenne obiekty i obszary gminy objęte 

są ochroną prawną. Jest to 625 ha obszaru chronionego krajobrazu („Wzgórza 

Dalkowskie”) dziesięć pomników przyrody, siedem zabytkowych parków podworskich 

oraz  jedna zabytkowa aleja dębowa. Należy dążyć do tego, aby ochrona prawna 

była zarazem ochroną rzeczywistą. Aby tak się stało musi wzrosnąć świadomość 

ekologiczna społeczeństwa, a szczególnie ludności wiejskiej, która winna być 

„społecznym kustoszem” obiektów przyrodniczych o szczególnym znaczeniu. W 

miarę możliwości liczbę obiektów i powierzchnie chronione należy zwiększać. Musi to 

być jednak poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej gminy. 

Dla podniesienia turystycznej atrakcyjności gminy jak najszybciej należałoby 

przystąpić do rewaloryzacji zabytkowych parków podworskich. Prace 

rewaloryzacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatorów przyrody w 

celu zachowania historycznych założeń parkowych. 

Na terenie gminy Żukowice znajduje się tylko część obszaru chronionego 

krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”. Dlatego istotne jest nawiązanie współpracy            

z sąsiednimi gminami w celu wykorzystania walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”. 

Pozwoli to wspólnie i kompleksowo tworzyć infrastrukturę turystyczno 

– rekreacyjną, a także lepiej promować miejscowe atrakcje oraz przygotowane trasy 

i obiekty. 

Obok Wzgórz Dalkowskich takie same działania należy prowadzić w celu 

turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania doliny Odry, posiadającej równie 

duże walory krajobrazowe. Proponowany rozwój turystyki i rekreacji, zwłaszcza o 

charakterze wypoczynku sobotnio – niedzielnego będzie wymagał wyznaczenia 

ścieżek rowerowych oraz tras turystycznych i edukacyjnych w miejscach 

atrakcyjnych na obszarze chronionego krajobrazu i w dolinie Odry, a także 

rozwoju związanej z tym bazy turystycznej (parkingi, miejsca biwakowe, punkty 

gastronomiczne). Częściowe rozwiązanie tego problemu będzie stanowił rozwój 
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gospodarstw agroturystycznych, które zapewnią jednak w głównej mierze bazę 

noclegową i żywieniową. O towarzyszące tej bazie urządzenia turystyczne, sportowe 

i rekreacyjne zadbać muszą władze lokalne. Rozwój turystyki i rekreacji oraz usług 

towarzyszących będzie jedną z szans ożywienia koniunktury na obszarze gminy. 

 

VI. Poprawa infrastruktury społecznej. 

Gmina Żukowice posiada młodą strukturę demograficzną. Znaczny odsetek 

gminnej populacji przez swoje życie poddany był szkodliwemu oddziaływaniu 

zanieczyszczeń przemysłowych. Brak jest wiedzy określającej wpływ zamieszkiwania 

na terenie gminy na długość życia mieszkańców. Intuicyjnie można jedynie twierdzić, 

że korelacja taka istnieje, a oddziaływanie zanieczyszczonego środowiska jest 

negatywne. Dlatego też dla zneutralizowania tego niekorzystnego wpływu oraz 

zapobieżenia rozwojowi tzw. chorób cywilizacyjnych konieczne jest 

upowszechnienie wśród mieszkańców gminy zdrowego trybu życia i właściwego 

stylu życia. Zająć się tym muszą aktywnie istniejące w gminie placówki oświatowe i 

kulturalne,  organizacje społeczne i władze samorządowe. Podstawowe znaczenie 

dla tego procesu, zwłaszcza w okresie perspektywicznym, będzie miała aktywność 

szkół, które w programach nauczania przedmiotów humanistycznych, biologicznych i 

zajęć wychowania fizycznego winny uwzględniać elementy higieny życia 

codziennego, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. 

Równie ważna będzie działalność gminnej służby zdrowia. Winna ona 

wypracować, przy współdziałaniu z lekarzami specjalistami, system okresowych 

badań lekarskich mieszkańców gminy w celu wczesnego wykrycia stanów 

zagrożenia dla zdrowia, a tym samym zrealizowania optymalnego i najbardziej 

ekonomicznego modelu „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Promowanie aktywnej rekreacji i uprawiania sportu wymaga odpowiedniego 

zaplecza. Dlatego też jak można najszybciej należy przystąpić do tworzenia 

zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsiach gminy. Wielofunkcyjne boiska 

sportowe  powinny być przy wszystkich szkołach. W sołectwach powinny powstawać 

mniejsze boiska (do siatkówki i koszówki), pojedyncze kosze do gry „jeden na jeden”, 

zewnętrzne siłownie oraz nowoczesne place zabaw dla dzieci wyposażone w 

urządzenia wymuszające ćwiczenia ruchowe. 
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Istniejącą bazę kulturalną i rekreacyjno – oświatową należy wykorzystać do 

umacniania społecznych więzi w gminie. W celu nasilenia tego procesu należy 

opracować programy integrujące społeczeństwo. Jest to zadanie bardzo ważne, 

warunkujące możliwość zrealizowania strategii. Integracja lokalnej społeczności 

następować musi we wszystkich aspektach społeczno-gospodarczej działalności 

gminy oraz w różnych wariantach wielkościowych – od grup kilkuosobowych, poprzez 

wieś aż po społeczność całej gminy. Nie można wykluczać także związków 

międzygminnych. Przy ustalaniu programów uwzględnić należy lokalne tradycje, 

możliwości ekonomiczne gminy oraz ich atrakcyjność dla mieszkańców. 

Najkorzystniej byłoby, gdyby pomysły wypływały od samych mieszkańców gminy. 

Wykorzystać także należy najlepsze i sprawdzone programy okolicznych gmin.  

W miarę realizacji strategii i poprawy warunków życia we wsiach gminy 

pamiętać należy o tych, którzy z różnych, obiektywnych i subiektywnych względów, 

nie będą „nadążać„ za najbardziej aktywnymi i przedsiębiorczymi. Dla tych ludzi 

o najgorszej sytuacji społeczno – ekonomicznej, nie umiejących odnaleźć się 

w warunkach gospodarki rynkowej niezbędne będzie opracowanie gminnego 

systemu pomocy społecznej. Ważne jest, aby udzielana najuboższym pomoc 

miała charakter „zapłaty” za adekwatne do możliwości świadczenia na rzecz gminy 

lub wsi, a nie „żebraczej jałmużny”. Równie ważne jest, aby pomoc trafiła tam, gdzie 

jest najbardziej potrzebna.  

 

VII. Nadzór i koordynacja realizacji strategii. 

 

Warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Żukowice 2016–2025 jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny tej 

Strategii wraz z towarzyszącymi jej programami rozwoju.  

Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu 

realizacji danego programu, która pozwala na wyłapywanie ewentualnych 

nieprawidłowości w jego realizacji i wprowadzanie niezbędnych korekt 

umożliwiających osiągnięcie wcześniejszych założeń. Ewaluacja natomiast ma za 

zadanie sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane 

rezultaty oraz czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów.  
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Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji umożliwi gromadzenie bieżących 

danych dotyczących postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu celów założonych w 

Strategii. Pozwoli również na obserwację rezultatów prowadzonych działań, a w razie 

potrzeby na wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres monitoringu i 

ewaluacji Strategii wyznaczają określone w niej cele szczegółowe, działania 

priorytetowe oraz zaplanowane przedsięwzięcia. Monitoring Strategii prowadzony 

będzie w zakresie finansowym oraz rzeczowym. Zakres finansowy dotyczyć będzie 

monitorowania poprawności oraz efektywności wydawanych środków, natomiast 

zakres rzeczowy związany będzie z efektywnością podejmowanych działań oraz 

postępem we wdrażaniu Strategii.  

Ewaluacja Strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów 

zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się 

będzie na pięciu zasadniczych kryteriach:  

1. Skuteczność – pozwala określić czy zostały osiągnięte cele Strategii założone 

na etapie programowania.  

2. Efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności Strategii.  

3. Użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów Strategii z faktycznymi 

problemami i potrzebami grupy docelowej.  

4. Trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele Strategii odpowiadają potrzebom 

wskazanym do danego obszaru.  

5. Trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu. 

Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016–2025 

zostanie podzielona na następujące części:  

• ex-ante (przed realizacją Strategii) – stanowiąca instrument ułatwiający 

podejmowanie spójnych decyzji (ocena ta została przeprowadzona przed 

opracowaniem niniejszej Strategii);  

• on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół 

Strategiczny, który będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii, w co 

najmniej dwuletnich okresach;  

• mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako instrument, 

w wyniku którego nastąpi aktualizacja Strategii;  
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• ex-post (na zakończenie realizacji Strategii) – służąca ocenie zgodności i 

efektywności zrealizowanych działań w ramach Strategii z założeniami i celami 

przyjętymi w niniejszym dokumencie.  

Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu 

ewaluacji pozwoli wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i 

celów zawartych w Strategii, wynikający ze zmieniających się warunków 

funkcjonowania podmiotów realizujących poszczególne projekty, zmian 

prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności mogących wpłynąć na 

zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji poszczególnych elementów 

Strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie uwzględnienie nowych, dodatkowych 

działań (zadań), które będą wpisywać się w wyznaczone cele strategiczne i 

operacyjne. 

Za wdrożenie Strategii odpowiedzialny jest Wójt, natomiast za prowadzenie 

monitorowania i ewaluacji odpowiedzialny będzie Zespół ds. Ewaluacji, powołany na 

etapie wdrażania Strategii. Zespół ds. Ewaluacji będzie się zbierał co najmniej raz na 

dwa lata, a do jego zadań należeć będzie m.in.:  

• przedstawienie wniosków z realizacji celu strategicznego i celów szczegółowych;  

• monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań;  

• sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii 

wdrażania Strategii;  

• opracowanie sprawozdań z posiedzeń.  

Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji zobowiązany będzie przedstawić Radzie 

Gminy sprawozdanie sporządzone przez Zespół ds. Ewaluacji. Rada Gminy 

analizować będzie postępy w realizacji Strategii. Rada Gminy, jako instytucja 

kontrolna i uchwałodawcza, będzie mieć za zadanie: 

1. akceptację sprawozdań z realizacji Strategii, w szczególności osiągnięcia 

celów i rezultatów;  

2. analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Strategii Rozwoju;  

3. aktualizację Strategii Rozwoju;  

4. uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu 

budżetu gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów 

strategicznych o znaczeniu lokalnym.  
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Informacje na temat stanu realizacji Strategii będą przekazywane mieszkańcom 

gminy, jak również wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony 

internetowej Gminy Żukowice, a także podczas spotkań z różnymi grupami 

społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itp.  

Monitorowanie przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmian                    

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy powinno być procesem ciągłym. 

Sporządzany raport powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje 

rozwoju oraz umożliwiać dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów. 
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4. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 

2016-2025 

 

Nazwa projektu: 

 
Modernizacja - przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych, 
chodników oraz dróg transportu rolnego.  
 

Opis projektu: 

 
Projekt pomoże uwolnić grunty inwestycyjne oraz stworzy warunki do rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości. Projekt ma przyczynić się do zachowania spójności 
społecznej i gospodarczej Gminy Żukowice. W tym momencie rozwój 
przedsiębiorczości uzależniony jest od dostępności podstawowej infrastruktury. 
Firmy rozwijają się tam, gdzie istnieją dobre połączenia drogowe. Dlatego też część 
mieszkańców nie jest w stanie rozwijać własnych pomysłów i prowadzić działalności 
gospodarczej. Trudno prowadzić działalność na gruntach niedostępnych 
komunikacyjnie. Naprawa dróg wpłynie również na poprawę warunków życia 
mieszkańców. Planuje się modernizację- przebudowę oraz remont następujących 
dróg: 
- Nielubia - droga nr 100046, droga (dz. nr 380), droga (dz. nr 20 - ulica Tęczowa), 
droga (dz. nr 22/35- ulica Słoneczna); 
- Bukwica - drogi nr 100042 D, droga nr 100046 D, droga (dz. nr 128/1), drogi (dz. nr 
131/3); 
- Dankowice - droga ( dz. nr 26), 
- Dobrzejowice - droga (dz. Nr: 456/2, 466,519,478), 
- Kamiona - droga nr 100041 D, droga (dz. nr 714/4 obręb Żukowice-droga do 
gruntów rolnych), 
- Słone - droga nr 100045 D oraz 10044 D, 
- Słoćwina - droga (dz. nr 344), 
- Kłoda - droga nr 100047 D, 
- Żukowice - droga nr 100058 D, 
- Brzeg Głogowski - drogi (dz. nr 594  –droga do cmentarza), droga (dz. nr: 616,617, 
618) ulica Ogrodowa, 
- Zabłocie - droga (dz. nr 225 - droga do gruntów rolnych), 
- Czerna - droga (dz. nr 237 -ulica Zamkowa), droga (dz. nr 157), 
- Zameczno – droga nr 100049 D, 
- Kromolin - droga nr 100051 D, 
- Mierzów - droga nr 100052 D, 
- Szczepów - drogi wewnętrzne -przy blokach. 
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Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Zwiększona zostanie spójność społeczno-gospodarcza Gminy Żukowice. 
Poszczególne tereny Gminy rozwijać się mają równomiernie, a mieszkańcy muszą 
mieć równy dostęp do podstawowej infrastruktury społecznej. Projekt pozwoli 
zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy. Nowe 
przedsiębiorstwa generują nowe miejsca pracy oraz wzrost średnich dochodów 
ludności. 

 

Nazwa projektu: 

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach 
 

Opis projektu: 

W Gminie funkcjonują boiska sportowe, jednak odczuwalne są braki w tejże 
infrastrukturze. Potrzebna jest bardziej profesjonalna przestrzeń publiczna do 
uprawiania sportu. W związku z powyższym planuje się budowę wielofunkcyjnego 
boiska przy SP w Nielubi i Brzegu Głogowskim. Sport ma się stać popularny i 
powszechny wśród osób w różnym wieku. Boisko posłuży również organizacji 
imprez o charakterze kulturalnym. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2019 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w gminie sport i rekreację, tak aby stały się one zabawą i formą 
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. Projekt wpłynie więc na 
zwiększenie się liczby osób na co dzień uprawiających sport, tym samym poprawie 
ulegnie jakość zdrowia mieszkańców. 

 

Nazwa projektu: 

Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi w Gminie Żukowice oraz Szkoły 
Podstawowej w Brzegu Głogowskim 

Opis projektu: 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy jest zapewnienie efektywności 
energetycznej w budynków szkolnych. Pozwoli to na znaczną oszczędność środków 
niezbędnych do utrzymania tych obiektów. Poprawa efektywności energetycznej 
przyczyni się do spadku ilość substancji niebezpiecznych emitowanych do 
powietrza. Planowane jest również wprowadzenie rozwiązań mających 
zoptymalizować zużycie energii (m.in. instalacja nowych źródeł ciepła, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). 
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Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2019 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt ma na celu racjonalizację gospodarki zasobami na terenie Gminy. 
Efektywność energetyczna ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej i stopniową dywersyfikację źródeł energii. 

 

Nazwa projektu: 

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w gminie 
Żukowice – modernizacja bazy sprzętowej. 

Opis projektu: 

Lata 2016 – 2025 to wzrost zagrożeń dla środowiska naturalnego na terenie Gminy. 
Jednostki OSP z terenu Gminy nie posiadają w tym momencie sprzętu, który w 
sposób efektywny mógłby zapewnić bezpieczeństwo w stanach zagrożenia. 
Zwiększa się również ilość niebezpiecznych i nagłych sytuacji pogodowych, które 
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Akcje ratownicze i usuwanie skutków 
katastrof pogodowych muszą być prowadzone wyspecjalizowanym sprzętem. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz 
użytkowników dróg lokalnych. Obniży się poziom niebezpieczeństwa dla środowiska 
naturalnego Gminy. 

 

Nazwa projektu: 

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Żukowice  

Opis projektu: 

Siłownie zewnętrzne przeznaczone są dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci, 
czy wykonywanego zawodu. Siłownie zewnętrzne mają ten atut, że można na nich 
ćwiczyć na dworze, oddychać świeżym powietrzem, dodatkowo – wstęp do takiej 
siłowni jest bezpłatny, w związku z czym korzyści z ich powstania może odnosić 
każdy mieszkaniec Gminy. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt pozwoli przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. Chodzi w 
szczególności o zmniejszenie ilości przypadków problemów ze statyką ciała. 
Wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób aktywny, korzystny 
dla ich zdrowia przyczyni się również do wzrostu poziomu edukacji w okresie 
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długoterminowym. Projekt pozwoli wszystkim mieszkańcom korzystać z bezpłatnych 
siłowni. Dostęp do nich będą mieć również starsi mieszkańcy Gminy. Dla części z 
nich będzie to możliwość poprawienia kondycji fizycznej, wzmocnienia mięśni i 
zwiększenia wydolności organizmu. Dla innych siłownie będą miejscem spotkań czy 
spacerów z dziećmi, wnukami. Siłownie mogą stać się kolejnymi miejscami w 
Gminie, gdzie będą nawiązywane znajomości oraz wzmacniane więzi społeczne. 

 

Nazwa projektu: 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Żukowice 

Opis projektu: 

Planuje się dalsze prace nad usuwaniem azbestowych pokryć dachowych z terenu 
Gminy 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Usuwanie azbestu jest ważnym elementem rozwoju Gminy wpływającym na jakość 
środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców 

 

Nazwa projektu: 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

Opis projektu: 

Planuje się budowę nowych przydomowych oczyszczalni ścieków z pomocą 
środków Unii Europejskiej. Wsparcie na tego typu inwestycje będzie kierowane dla 
mieszkańców obszarów, gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub 
nieuzasadniona pod kątem ekonomicznym czy technicznym. POŚ będą budowane 
w następujących miejscowościach: Żukowice, Kłoda, Słoćwina, Zameczno, 
Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice, 
Dobrzejowice, Czerna oraz część miejscowości Brzeg Głogowski, Nielubia, Glinica – 
zgodnie z Koncepcją Gospodarki Ściekowej w Gminie Żukowice.  
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Gospodarka wodno-ściekowa jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom dostępu do podstawowych usług. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ma znaczny wpływ na jakość życia i przyczyni się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego całej Gminy. Projekt wpłynie również na ochronę 
środowiska naturalnego oraz komfort życia mieszkańców. 
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Nazwa projektu: 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Opis projektu: 

Planuje się wymianę punktów oświetleniowych na terenie Gminy na obudowy oparte 
na technologii LED. W miarę potrzeb planowane jest oświetlenie dodatkowych 
odcinków dróg na terenie Gminy Żukowice. Jeśli będzie miało to uzasadnienie 
ekonomiczne, część punktów świetlnych będzie zasilanych ogniwami 
fotowoltaicznymi lub małymi turbinami wiatrowymi. Instalacja poszczególnych 
rozwiązań uzależniona będzie od analiz przeprowadzonych na poziomie tworzenia 
studium wykonalności. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt ma na celu racjonalizację gospodarki zasobami na terenie Gminy. 
Efektywność energetyczna ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej i stopniową dywersyfikację źródeł energii. Projekt wymiernie wpłynie na 
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. Dzięki technologii fotowoltaicznej oraz LED 
istnieje możliwość posadowienia punktów świetlnych w lokalizacjach, w których nie 
było to dotychczas możliwe. 

 

Nazwa projektu: 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów publicznych w Gminie Żukowice 

Opis projektu: 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy jest zapewnienie efektywności 
energetycznej we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Dlatego planowana 
jest termomodernizacja m.in. ośrodka zdrowia w Nielubi, świetlic wiejskich, Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nielubi i jej filii, remiz OSP. Pozwoli to na znaczną 
oszczędność środków niezbędnych do utrzymania tych obiektów. Poprawa 
efektywności energetycznej przyczyni się do spadku ilość substancji 
niebezpiecznych emitowanych do powietrza. Planowane jest również wprowadzenie 
rozwiązań mających zoptymalizować zużycie energii (m.in. instalacja nowych źródeł 
ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt ma na celu racjonalizację gospodarki zasobami na terenie Gminy. 
Efektywność energetyczna ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej i stopniową dywersyfikację źródeł energii. 
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Nazwa projektu: 

E - urząd 

Opis projektu: 

Obecny rozwój cywilizacyjny wymusza wykorzystanie w coraz większym stopniu 
narzędzi ICT w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dużego znaczenia nabiera 
zwłaszcza wykorzystanie nowoczesnych dróg przekazu informacji w świadczeniu 
usług. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2020 

Wpływa na realizację Strategii 

Efektem wdrażania nowoczesnych technologii jest likwidacja nierówności w dostępie 
do informacji. Upowszechnienie systemów informatycznych pozwoli na szybką i 
sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, 
co w znacznym stopniu poprawi efektywność zarządzania. 

 

Nazwa projektu: 

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z remontem i 
modernizacją istniejących obiektów. 

Opis projektu: 

Przewiduje się modernizację istniejącej sieci wodociągowej (wymiana lub renowacja 
sieci wraz z urządzeniami i armaturą) oraz obiektów na sieci (remont i modernizacja 
przepompowni wody w m. Bukwica, Szczepów i Brzeg Głogowski oraz Stacji 
Uzdatniania Wody w Nielubi i w Kromolinie). Ponadto przewiduje się rozbudowę 
istniejącej sieci. Rozbudowa będzie powiązana z rozwojem terenów zabudowy 
mieszkaniowej i innej. Ważnym elementem projektu jest zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do wody pitnej z sieci wodociągowej o dobrej jakości, a także zapewnienie 
ciągłości jej dostawy. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Rozwój stref inwestycyjnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców nie mogą 
odbywać się bez podstawowych inwestycji w infrastrukturę wodną. Zwiększy się 
bezpieczeństwo dostaw wody oraz wzrośnie jakość podstawowych usług 
świadczonych dla mieszkańców Gminy. Wyeksploatowana sieć budowana w starych 
technologiach wymaga renowacji. Dotyczy to również obiektów na sieci takich jak 
przepompownie, których stan techniczny się pogarsza. Remont Stacji Uzdatniana 
Wody w Nielubi zmniejszy koszty ogrzewania obiektu, wpłynie na zachowanie 
ciągłości usług wodociągowych, a także pozwoli usunąć wewnętrzne okładziny 
ścian. 
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Nazwa projektu: 

Utworzenie przedszkola na terenie Gminy Żukowice 

Opis projektu: 

Na terenie Gminy brak jest publicznego przedszkola. Funkcjonują tylko dwa punkty 
przedszkolne w Kromolinie i w Brzegu Głogowskim. To za mało biorąc pod uwagę 
potrzeby mieszkańców oraz tendencje rozwojowe. Coraz więcej kobiet jest 
zmuszonych do podjęcia pracy. Nie mogą pozwolić sobie nad opiekę nad dzieckiem. 
Przebywanie w domu bardzo często powoduje utratę pracy lub utratę posiadanych 
umiejętności zawodowych.  
Szacowana data realizacji projektu: 

2017-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt wpłynie na poprawę jakości zamieszkania w Gminie, stworzy warunki do 
pracy oraz rozwoju kobietom po urodzeniu dziecka. Przełoży się to na wzrost 
umiejętności kobiet i rozwój lokalnej gospodarki. Jednocześnie nastąpi poprawa 
jakości wykształcenia dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych, które 
pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. 

 

Nazwa projektu: 

„Nowoczesna szkoła” 

Opis projektu: 

Powstające zasoby multimedialne wymuszają wdrożenie nowoczesnej technologii 
pozwalającej na szybki i sprawny ich przekaz. Równie istotne są wciąż zmieniające 
się standardy gromadzenia zasobów multimedialnych. Do wsparcia technologii 
informacyjno-komunikacyjnych zobowiązuje nas również Komisja Europejska, która 
rozwój TIK uważa za ogromny bodziec do wzrostu gospodarczego, innowacji i 
wydajności w zakresie wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 
Dzięki np. e-usługom wrasta jakość edukacji oraz stopień wyrównania szans ludzi 
mieszkających na obszarach wiejskich, dzięki czemu będą mogli mieć taki sam 
dostęp do informacji oraz materiałów edukacyjnych, jak mieszkańcy dużych miast. 
Wyrównywane są także szanse osób niepełnosprawnych.  
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do większej ilości zasobów 
publicznych oraz zwiększenia zakresu informacji udostępnianych uczniom w 
technologii cyfrowej. Możliwe będzie szersze wykorzystanie cyfrowych zasobów w 
obszarze kultury, turystyki, nauki, a także w procesach edukacyjnych z 
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Zwiększy się jakość 
edukacji co wpłynie wymiernie na podwyższenie się ogólnego poziomu 
wykształcenia mieszkańców w długim okresie czasu. 
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Nazwa projektu: 

Budowa i rewitalizacja placów zabaw dla dzieci 

Opis projektu: 

Przewiduje się budowę nowych i rewitalizacje starych placów zabaw dla dzieci.  
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób aktywny, korzystny 
dla ich zdrowia przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji w okresie 
długoterminowym. 

Wskaźniki osiągnięcia celów: 

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców 
- poprawa wizerunku gminy 
- poprawa jakości życia mieszkańców 
 

Nazwa projektu: 

Remont sakralnych obiektów zabytkowych 

Opis projektu: 

Przewiduje się odnowę zabytkowych obiektów sakralnych. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do odnowy dziedzictwa kulturowego Gminy. Zachowane 
zostaną zabytkowe obiekty mające duże znaczenie dla mieszkańców 
poszczególnych miejscowości. Projekty wpłyną na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej przestrzeni publicznej w Gminie. 

 

Nazwa projektu: 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Opis projektu: 

Przewiduje się budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy pozwalających 
dojechać do atrakcyjnych turystycznie miejsc na terenie gminy – dolina Odry, 
wzgórza Dalkowskie oraz połączyć je z siecią ścieżek rowerowych z sąsiednich 
gmin – m. Głogów, gmina Bytom Odrzański (woj. Lubuskie). 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 
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Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania terenem gminy, chęcią poznania 
nowych ciekawych okolic przez mieszkańców m. Głogowa i sąsiednich gmin. Może 
być pomocny w promowaniu lokalnych produktów oraz lokalnych imprez 
kulturalnych. Przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców oraz 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. 

 

Nazwa projektu: 

Odbudowa i oczyszczanie rowów melioracyjnych 

Opis projektu: 

Przewiduje się obudowę części rowów melioracyjnych na terenie gminy pozwalającą  
udrożnić odpływ wód roztopowych i opadowych z sąsiednich gruntów. W ramach 
robót przewiduje się odtwarzanie, odkrzaczenie i pogłębienie rowów do ich 
pierwotnych parametrów oraz udrożnienie wylotów drenarskich. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do polepszenia  warunków glebowych oraz uprawy na 
sąsiadujących gruntach co będzie miało wpływ na wzrost plonowania uprawianych 
płodów rolnych 

 

Nazwa projektu: 

Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych 

Opis projektu: 

Przewiduje się podjęcie działań zmierzających do likwidacji barier funkcjonalnych, 
rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę 
niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka, na którą składa się architektura i 
urbanistyka. Planuje się m.in.: montaż podnośnika pionowego przy GOPS w Nielubi. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. 

 

Nazwa projektu: 

Likwidacja tzw. białych plam w dostępie do Internetu  

Opis projektu: 

Przewiduje się rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie poprzez dostęp do 
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szerokopasmowego Internetu 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa 
obywatelskiego. 

 

Nazwa projektu: 

Pomoc i wsparcie dla klubów i sekcji sportowych działających na terenie 
Gminy Żukowice. 

Opis projektu: 

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 
stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się 
wzmocnienie działających klubów poprzez inwestycje w infrastrukturę, szkolenia 
sportowe młodzieży, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania 
zawodów lub uczestnictwa w tych zawodach.  
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia drużyn sportowych, pozwoli przeciwdziałać 
negatywnym zjawiskom społecznym a także wpłynie pośrednio na promocję gminy.  

 

Nazwa projektu: 

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
remontem i modernizacją istniejących obiektów. 

Opis projektu: 

Przewiduje się modernizację istniejącej sieci (wymiana lub renowacja sieci oraz 
skorodowanych studzienek) oraz obiektów na sieci (remont i modernizacja 
przepompowni ścieków w m. Dankowice, Słone, Kamiona, Glinica i Zabłocie oraz 
Oczyszczalni Ścieków Nielubia). Ponadto przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci 
w miejscowościach, które obecnie posiadają sieć kanalizacyjną. Rozbudowa będzie 
powiązana z rozwojem terenów zabudowy mieszkaniowej i innej. 

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Gospodarka wodno-ściekowa jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom dostępu do podstawowych usług. Wyposażenie 
nieruchomości w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej jest najdogodniejszą formą 
zagospodarowania ścieków. Ułatwia to utrzymanie nieruchomości w czystości i 
porządku. Wyeksploatowana sieć budowana w starych technologiach wymaga 
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renowacji. Dotyczy to również obiektów na sieci takich jak przepompownie czy 
Oczyszczalnia Ścieków Nielubia, które ze względu na zły stan techniczny pracują 
nieefektywnie i są kosztochłonne.  
Bliskość sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest również kluczowym elementem 
przy podejmowaniu decyzji związanych z zakupem działek budowlanych oraz 
budową domu i osiedlaniem się na danym terenie. Podobnie w przypadku 
planowania zakładu pracy zatrudniającego znaczną ilość osób. 
Projekt wpłynie również na ochronę środowiska naturalnego, szczególnie na 
zachowanie czystości gleb i wód. 
 

Nazwa projektu: 

Rozwiązanie gospodarki ściekowej w m. Brzeg Głogowski. 

Opis projektu: 

Przewiduje się rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków sanitarnych z 
nieruchomości z terenu miejscowości Brzeg Głogowski. Kierunek działania 
(kanalizacja zbiorcza z lokalna oczyszczalnią ścieków, zbiorniki bezodpływowe czy 
POŚ) zostaną wyznaczone na podstawie aktualnej Koncepcji gospodarki ściekowej 
w Gminie Żukowice. 

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Gospodarka wodno-ściekowa jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom dostępu do podstawowych usług. Ułatwia to mieszkańcom 
utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku.  
Bliskość sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest również kluczowym elementem 
przy podejmowaniu decyzji związanych z zakupem działek budowlanych oraz 
budową domu i osiedlaniem się na danym terenie.  
Projekt wpłynie również na ochronę środowiska naturalnego, szczególnie na 
zachowanie czystości gleb i wód. 
 

Nazwa projektu: 

Organizacja spotkań integracyjno-rozrywkowych 

Opis projektu: 

Projekt będzie polegał na organizowaniu: festynów dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Żukowice i ich rodzin, Dożynek Gminnych, imprez integrujących lokalną 
społeczność jak Turniej Wsi, festynów okolicznościowych 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt wpłynie na  podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez 
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umożliwienie organizacji imprezy kulturalnej, sportowej i promocyjnej jak również 
wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Projekt 
wpłynie na  zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez kultywowanie 
tradycji i obrzędów kultury ludowej związanej z obchodami Święta Plonów; 
zwiększenie integracji społeczności lokalnej - promocja walorów wsi polskiej. Projekt 
wpłynie na promocje wydarzeń kulturalnych i artystycznych, które mogą być 
atrakcyjne z perspektywy otoczenia zewnętrznego.  
 

Nazwa projektu: 

Budowa i modernizacja boisk na terenie Gminy Żukowice  

Opis projektu: 

W Gminie funkcjonują boiska sportowe, jednak odczuwalne są braki w tejże 
infrastrukturze. Potrzebna jest bardziej profesjonalna przestrzeń publiczna do 
uprawiania sportu. W związku z powyższym planuje się budowę nowych boisk na 
terenie Gminy oraz modernizację już istniejących obiektów. Sport ma się stać 
popularny i powszechny wśród osób w różnym wieku. Boiska posłużą również 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym. 

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w gminie sport i rekreację, tak aby stały się one zabawą i formą 
spędzenia wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców. Projekt wpłynie więc na 
zwiększenie się liczby osób na co dzień uprawiających sport, tym samym poprawie 
ulegnie jakość zdrowia mieszkańców. 
 

Nazwa projektu: 

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich oraz obiektów użyteczności 
publicznej  

Opis projektu: 

Projekt przewiduje budowę nowych świetlic wiejskich w m. Dankowice, Szczepów 
oraz Bukwica oraz modernizację już istniejących obiektów na terenie Gminy tj. w m. 
Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice, Kłoda, Zabłocie, Kamiona, Domaniowice.  

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców 
poprzez budowę, remont budynków świetlic wiejskiej w miejscowości. Realizacja 
operacji wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz 
wzmocnienie więzi i kontaktów między społecznościami. 
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Nazwa projektu: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach kulturalnych i 
sportowych w miejscowościach Gminy Żukowice  

Opis projektu: 

Projekt przewiduje zagospodarowanie przestrzeni przy obiektach kulturalnych i 
sportowych  

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
Realizacja zadania poprawi wizerunek gminy oraz jakość życia mieszkańców.  
 

Nazwa projektu: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – teren rekreacyjno-sportowy w m. 
Nielubia  

Opis projektu: 

Projekt pozwoli na aktywne wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież a 

także osoby starsze. Dla części z nich będzie to możliwość poprawienia kondycji 

fizycznej, wzmocnienia mięśni i zwiększenia wydolności organizmu. Teren 

rekreacyjny będzie miejscem spotkań czy spacerów z dziećmi, wnukami. Pozwoli 

mieszkańcom na nawiązywanie znajomości oraz wzmacnianie więzi społecznych.   

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w sposób aktywny, korzystny 

dla ich zdrowia przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji w okresie 

długoterminowym. 
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Nazwa projektu: 

Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy  

Opis projektu: 

Projekt przewiduje budowę parkingów oraz miejsc postojowych  na terenie Gminy 

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
Realizacja zadania poprawi wizerunek gminy oraz jakość życia mieszkańców.  
 
 

Nazwa projektu: 

Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy  

Opis projektu: 

Projekt przewiduje budowę wiat turystycznych w miejscowościach na terenie Gminy 

Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 

Wpływa na realizację Strategii 

Celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez rozbudowę 
istniejącej infrastruktury turystycznej, a także rozwój i poprawa jakości istniejącej 
sieci szlaków turystycznych, poprzez wyznaczenie nowych miejsc odpoczynku przy 
szlakach na terenie gminy. Wiaty mają służyć również integracji społecznej oraz 
wypoczynku dla mieszkańców. Realizacja pozwoli również na organizację imprez 
kulturalnych w plenerze. 

 

Nazwa projektu: 

Budowa i modernizacja remiz OSP. 

Opis projektu: 

Lata 2016 – 2025 to wzrost zagrożeń dla środowiska naturalnego na terenie Gminy. 
Jednostki OSP z terenu gminy Żukowice potrzebują odpowiedniej bazy lokalowej. 
Dla prawidłowego funkcjonowania OSP niezbędne jest wyremontowanie obecnych 
obiektów lub budowa nowych remiz. 
Szacowana data realizacji projektu: 

2016-2025 
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Wpływa na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz 
użytkowników dróg lokalnych. Obniży się poziom niebezpieczeństwa dla środowiska 
naturalnego Gminy. 
 

Źródła finansowania Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016 - 2025

  

W ramach procesu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 istotnym 

elementem jest sposób finansowania wyznaczonych celów, zadań i projektów 

rozwojowych. Coraz większe wyzwania rozwojowe, które wynikają z potrzeb 

mieszkańców danego regionu, zmuszają samorządy do prowadzenia przemyślanej     

i skonkretyzowanej polityki rozwoju. Wszystko to ma zmierzać do poprawy jakości 

życia, a także rozwoju gospodarczego. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki 

skutecznemu wykorzystaniu funduszy europejskich.  

Gmina Żukowice powinna przewidzieć finansowanie działań z następujących źródeł: 

1. budżet Gminy Żukowice, 

2. budżet Państwa, 

3. fundusze Unii Europejskiej, w tym programy: 

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (POIiŚ) 

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR) 

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 ( PO PC) 

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW) 

  Środki pozyskane w ramach LGD – Lokalna Grupa Działania oraz 

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie w ramach osi LEADER, 

4. programy regionalne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, 

5. programy rządowe, 

6. środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego,  

7. środki budżetu Starostwa Powiatowego w Głogowie, 

8. środki finansowe sponsorów zewnętrznych, 

9. środki jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice, 

10. środki pomocowe Powiatowego Urzędu Pracy, 



Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016 - 2025 

 

61 

 

11. środki przekazane przez sponsorów, darowizny, 

12. źródła finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

13. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

14. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

 

5. SPÓJNOŚĆ STRATEGII  

Powiązania Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016 – 2025 z dokumentami               

i programami planistycznymi stanowiącymi wykładnię polityki regionalnej na 

poziomach krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym: 

 

 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

„Strategia Rozwoju Kraju 2020” przedstawia Wizję Polski 2020 jako: „aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo”.  

W dokumencie przedstawiono główne obszary interwencji, cele i priorytety 

rozwojowe. Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Żukowice wpisuje się                         

w szczególności w następujące dziedziny: 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb         

i aktywności obywatela (rozwój kapitału społecznego; zwiększenie bezpieczeństwa 

obywatela). 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki (poprawa warunków ramowych dla 

prowadzenia działalności gospodarczej); 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki (zwiększenie wykorzystania 

rozwiązań innowacyjnych); 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego (zwiększanie aktywności zawodowej; poprawa 

jakości kapitału ludzkiego; zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej); 
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Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych (zapewnienie 

powszechnego dostępu do Internetu; upowszechnienie wykorzystania technologii 

cyfrowych; zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych); 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (racjonalne gospodarowanie 

zasobami; poprawa efektywności energetycznej; zwiększenie dywersyfikacji dostaw 

paliw i energii; poprawa stanu środowiska; adaptacja do zmian klimatu); 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu (modernizacja i rozbudowa połączeń 

transportowych). 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

(podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych; zwiększenie efektywności 

systemu świadczenia usług publicznych). 

 

  

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 

 

Strategia zgodna jest z Polityką w szczególności w zakresie rozwoju wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. Podkreślone jest w niej znaczenie 

energii słonecznej: „W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się 

wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów 

słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.”. 

Zwrócono również uwagę na biomasę, energię geotermalną oraz wiatr. Polityka 

energetyczna zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu 

energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 

w latach następnych. 

 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 z Programem przejawia się 

w następujących obszarach: 

- PRIORYTET I (FS) 

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: 

- produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE); 
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- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

- PRIORYTET VI (EFRR) 

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego: 

- inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury,  

 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 

Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 wpisuje się w logikę interwencji 

Strategii Rozwoju Województwa  Dolnośląskiego 2020: 

-  w wymiarze administracyjnym, transportowym, bezpieczeństwa, osiedleńczym         

i środowiskowym poprzez przeciwdziałanie degradacji obszarów zagrożonych 

marginalizacją, kształtowanie układów komunikacyjnych sprzyjających 

zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, wspieranie inwestycji 

infrastrukturalnych związanych z udostępnieniem terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, poprawę ładu przestrzennego, rewitalizację obszarów 

zdegradowanych i ochronę dziedzictwa kulturowego, poprawę jakości powietrza 

atmosferycznego, poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych i przemysłowych 

na środowisko, podniesienie jakości gleb zdegradowanych i zrekultywowanych, 

ochronę zasobów naturalnych poprzez ich racjonalne wykorzystanie oraz 

propagowanie wiedzy ekologicznej, promowanie wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej, budowę i modernizację systemów grzewczych oraz alternatywnych 

źródeł ciepła. 

- w wymiarze demograficznym, obywatelskim, edukacyjnym, kulturowym, czasu 

wolnego, opieki społecznej, zdrowotnym poprzez integrację społeczną                        

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, umacnianie społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwój kultury, poprawę jakości i efektywności systemu edukacji        

i badań naukowych, stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców 

województwa, aktywną politykę rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów 

ludzkich poprzez promocję samo zatrudnienia oraz zwiększanie dostępu do 

zatrudnienia. 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014–2020 

 

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne: 

 zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna: 

 zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie 

dolnośląskim, 

 ograniczona niska emisja transportowa/kominowa w ramach kompleksowych 

strategii niskoemisyjnych, 

 zwiększona efektywność energetyczna w MŚP, 

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby: 

 większa liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 

zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej 

oczyszczania ścieków, 

 zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu, 

Oś priorytetowa 5 Transport: 

 lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i 

wewnątrzregionalnym, 

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej: 

 zwiększony dostęp do usług społecznych związanych z procesem integracji 

społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług, 

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna: 

 lepsze warunki kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej, 

 zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej, 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy: 

 poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale 

bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), 
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 poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w 

gospodarce w ramach działań outplacementowych, 

 wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku 

życia, 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne: 

 aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz 

zatrudnienia, 

 zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym 

opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej, 

Oś priorytetowa 10 Edukacja: 

 podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego 

podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych, 

 

 

Inne programy operacyjne 

Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016–2025 wpisuje się w logikę interwencji 

programów operacyjnych o zasięgu krajowym i europejskim, takich jak Program 

Polska Cyfrowa 2014–2020; Program Wiedza Edukacja Rozwój; Program 

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020; Program Inteligentny Rozwój oraz 

Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020.  

Nie wszystkie z w/w programów operacyjnych otwierają możliwości pozyskiwania 

środków dla samorządu gminnego, ale spójność Strategii Rozwoju Gminy Żukowice 

umożliwia aplikowanie o środki finansowe innym podmiotom, które bezpośrednio lub 

pośrednio przyczyniają się do rozwoju obszaru. 
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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW – podstawowy 

program dla gmin wiejskich  

 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu 

oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich; 

-  Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych; 

-  Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie.-  Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

-  Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 

spożywczym i leśnym. 

-  Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich.  

 

Działania delegowane do realizacji przez Samorządy Województw w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Instytucja Wdrażająca, 

delegowała do realizacji przez Samorządy Województw 3 działania w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020: 

1. Scalanie gruntów 

2. Podstawowe usługi i Odnowa Wsi 

3. Leader/RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczności 
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 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz fundusze Wojewódzkie  

 

NFOŚiGW wraz z 16 niezależnymi (podlegającymi samorządom wojewódzkim) 

wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią trzon 

polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, 

wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. 

Jednym z najważniejszych zadań Narodowego Funduszu jest sprawne i efektywne 

wykorzystanie środków z Unii Europejskiej Głównym celem wdrażanych przez 

Narodowy Fundusz instrumentów finansowych jest rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Wdrażanie 

projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe ze 

środków zagranicznych oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków 

Narodowego Funduszu, służy osiąganiu założonych efektów ekologicznych, 

wynikających z podjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016 - 2025 

 

68 

 

6. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCJA STRATEGII 

 

 Gmina Żukowice będzie upowszechniać informacje o projektach i jego efektach 

przede wszystkim na obszarze jego realizacji oraz na ogólnodostępnej stronie 

internetowej. Informacje o projektach i Strategii będą również upowszechniane na 

terenie Polski. Celem takiego działania jest szeroka promocja projektów oraz 

zachęcenie do współpracy na terenie Polski i Europy. Działania promocyjne będą 

zgodne z wymogami Rozporządzenia w sprawie środków informacyjnych                    

i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy              

z funduszy strukturalnych. 

 Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych elementów 

umożliwiających efektywne wdrażanie Strategii oraz ocenę działań promocyjnych. 

Również systematyczne zbieranie danych i gromadzenie ich w istniejących bazach 

danych jest elementem ułatwiającym późniejsze prace i działania promocyjne. Celem 

ewaluacji działań promocyjnych jest odpowiedź na pytanie, czy wszyscy mieszkańcy 

regionu mają wystarczającą wiedzę o działaniach realizowanych przez Urząd 

Gminy? W przypadku problemów z promocją, działania powinny być korygowane w 

miarę zapisów projektu. Innym celem jest zapewnienie efektywnej promocji przy 

jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. 

 W prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie podawane będą 

systematycznie informacje na temat zaangażowania finansowego UE w realizację 

projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach 

Strategii. 
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