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Część I  

Wprowadzenie  
 

1.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki jako instrument kreowania rozwoju 

Niniejszy dokument „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki” na lata 2016-2026 stanowi wynik 

wspólnej dyskusji podjętej przez reprezentantów środowiska społeczno-gospodarczego oraz 

sektora publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju gminy na najbliższe lata1. Przed 

uczestnikami szeroko zakrojonych prac strategicznych postawiono kluczowe pytania:  

 w jakim kierunku zmierzać, by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju gminy Żarki?  

 co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby gminy Żarki?  

Ustrukturyzowany, czerpiący z wielu metod i włączający zróżnicowane grupy mieszkańców 

proces planowania strategicznego umożliwił wspólne poszukiwanie odpowiedzi na powyższe 

pytania. Efektem tego procesu jest dokument Strategii, który pozwala porządkować 

i upowszechniać plany rozwojowe gminy, ale przede wszystkim stanowi praktyczny instrument 

zarządzania lokalnym rozwojem. W oparciu o to założenie Strategia pozwala na określenie 

i wybór optymalnych metod realizacji założonych celów. 

 

1.2 Proces prac nad Strategią 

Proces prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki rozpoczęto w lutym 2016 r., a zakończono 

w czerwcu 2016 r., koordynował zespół konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 

D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska.  

W ramach prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki wykorzystano szereg 

komplementarnych metod – prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, spośród których 

należy wyszczególnić: 

 analizę danych zastanych i prace eksperckie – w ten sposób przeprowadzona została 

diagnoza zasobów i sytuacji miasta i gminy Żarki w podziale na sferę przestrzenną, 

gospodarczą i społeczną oraz analiza turystyczna, które ujęte zostały w dwóch 

dokumentach „Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki” oraz „Analiza zasobów 

turystycznych gminy Żarki”; 

 cztery spotkania w ramach warsztatów strategicznych, skupiające przedstawicieli 

kluczowych podmiotów i instytucji działających na terenie Miasta i Gminy Żarki m.in. 

przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Żarki, Radni 

Miasta i Gminy Żarki, reprezentanci innych instytucji publicznych i społecznych (w tym 

stowarzyszeń), mieszkańcy gminy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele branży 

turystycznej. Natomiast podczas jednego ze spotkań warsztatowych młode pokolenie 

                                                        
1 Początkowo prace nad Strategią zakładały okres planowania na lata 2016-2023, jednakże ze względu na 
ponadprzeciętną liczbę zadań, długoterminowość celów i zadań, a także uwagi zgłoszone podczas 
konsultacji,  zdecydowano się wydłużyć czas realizacji Strategii do 2026. 
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reprezentowali uczniowie klas drugich żareckiego Gimnazjum. Zaprojektowany przez 

konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego cykl warsztatów z kluczowymi 

partnerami reprezentującymi mieszkańców zakładał stosowanie metod interaktywnych 

z użyciem narzędzi treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo 

identyfikować, analizować i proponować możliwe rozwiązania. Założono podejście, wg 

którego uczestnicy występowali w roli lokalnych ekspertów – posiadających 

doświadczenie i wiedzę na temat specyfiki gminy. Zadaniem konsultantów było natomiast 

koordynacja procesu oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań. Za 

najważniejsze uznano stworzenie takiej sytuacji, która pozwalałaby uczestnikom 

warsztatów uzyskać pewność, że to oni sami, a nie zewnętrzni konsultanci, są autorami 

analiz i rozwiązań. W czasie tych spotkań wykorzystany został szereg różnego rodzaju 

metod pracy, takich jak: technika grupy nominalnej, dyskusja moderowana, mini wykłady 

z użyciem prezentacji multimedialnej, techniki kreatywne;  

 warsztat strategiczny z uczniami gimnazjum mający na celu włączenie młodzieży w proces 

myślenia o rozwoju gminy i rozbudzanie postaw obywatelskich, a także poznanie opinii 

młodych mieszkańców na temat jakości życia w gminie oraz zidentyfikowanie ich potrzeb 

szczególnie w zakresie kultury, edukacji, środowiska, bezpieczeństwa. W projekcie wzięło 

udział 16 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach (po 4 przedstawicieli każdej 

z klas drugich). Uczniowie reprezentowali różne części gminy m.in. Żarki, Żarki-

Przewodziszowice, Jaworznik, Suliszowice, Przybynów, Wysoka Lelowska. Dokładny 

przebieg oraz rezultaty prac strategicznych z uczniami zostały opisane w Aneksie; 

 zmodyfikowaną metodę delficką, opierającą się o kierowane do uczestników warsztatów 

zadania/pytania, bazujące na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym. Po 

każdych warsztatach spisywano wypracowane przez uczestników materiały, 

opracowywano je redakcyjnie i przesyłano drogą e-mail uczestnikom warsztatów  

z prośbą o przeczytanie i wprowadzenie poprawek lub uzupełnień. Konsultanci 

formułowali pytania dotyczące kwestii niejasnych, prosili o indywidualne opinie  

i o ocenę materiałów. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość indywidualnej  

i odłożonej w czasie analizy, co wspomagało cały proces i pozwalało na dopracowanie 

istotnych zagadnień i kwestii;  

 dwa spotkania konsultacyjne: jedno dedykowane przede wszystkim radnym, sołtysom, 

przedstawicielom sektora publicznego z terenu gminy, drugie w formie otwartego 

spotkania skierowanego do mieszkańców gminy. Podczas konsultacji społecznych 

zaprezentowano wypracowane wcześniej zapisy i elementy prac strategicznych oraz 

otwarto dyskusję nad ich postacią: uczestników poproszono o sugestie i propozycje 

przedsięwzięć, które powinny się znaleźć w ostatecznej wersji dokumentu; 

 konsultacje on-line, które towarzyszyły procesowi prac strategicznych i stanowiły jego 

uzupełnienie. Wraz z rozpoczęciem prac warsztatowych mieszkańców poinformowano 

poprzez stronę internetową Urzędy Miasta i Gminy Żarki o możliwości zgłaszania uwag 

i uzupełnień drogą e-mail. W ten sposób zbierano także od mieszkańców pomysły na 

zadania – propozycje na konkretne działania w ramach poszczególnych obszarów 

rozwoju (poprzez formularz karty zadań). 
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Żarki.  

Diagnoza sytuacji 
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procesie planowania 
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gminy  

- warsztat z 
młodzieżą 

(17.03.2016) 
 

 

Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki”  

Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 

proces konstruowania dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki” na lata 2016-2026 

obejmował kilka etapów odnoszących się do poszczególnych poziomów zapisów strategicznych. 

Etapy te obejmowały kolejno: 

 diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę zasobów turystycznych 
w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym;  

 opracowanie misji rozwoju Miasta i Gminy Żarki w modelu Ashridge (obejmującą: cel 

zasadniczy – główną aspirację rozwojową gminy; strategię tzn. określenie podstawowych 

domen rozwoju gminy; wartości oraz standardy zachowań organizacyjnych); 

 analizę zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych, budujących pozycję 

strategiczną gminy (tzw. analiza SWOT); 

 określenie priorytetowych kierunków rozwoju gminy (celów strategicznych) i obszarów 

zadań planowanych do realizacji, w tym zadań flagowych (kluczowych dla rozwoju 

danego obszaru);               

 określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych. 

 
Przebieg procesu tworzenia Strategii obrazuje poniższy schemat. 

Rysunek 1. Przebieg procesu prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 
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1.3 Struktura dokumentu 

Konstrukcja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki odpowiada logice procesu strategicznego  

i obejmuje pięć zasadniczych części: część pierwszą – wprowadzającą, część drugą – 

diagnostyczną, część trzecią – strategiczną, część czwartą – operacyjną oraz część piątą – 

wdrożeniową.  

Część I. Wprowadzająca 

Część pierwsza stanowi wprowadzenie do dokumentu i zawiera główne przesłanki procesu 

opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki – przyjęte założenia wyjściowe, przebieg 

prac oraz wykorzystane metody. 

Część II. Diagnostyczna  

W części drugiej przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski płynące z opracowanych 

dokumentów diagnostyczno-analitycznych: „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnozy 

społeczno-gospodarczej” oraz „Analizy zasobów turystycznych gminy Żarki”. 

Część III. Strategiczna  

Część trzecia stanowi swoisty rdzeń Strategii Rozwoju – prezentuje misję oraz domeny rozwoju 

wraz z opisem ich pożądanego stanu docelowego.  

Część IV. Operacyjna  

W czwartej części ujęto siatkę celów strategicznych, operacyjnych wraz z pakietem 

proponowanych do realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zadań flagowych.  

Część V. Wdrożeniowa 

Dokument wieńczy część piąta, w której przedstawiono opis systemu wdrażania  

i monitorowania Strategii Rozwoju wraz z zestawem służących temu wskaźników, procedur oraz 

określeniem podmiotów zaangażowanych w proces. 

Aneks  

W Aneksie znajduje się omówienie przebiegu oraz rezultatów prac strategicznych z młodzieżą.  
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Część II  

Diagnostyczna 
 

W tej części zaprezentowane zostaną skrócone główne wnioski z dwóch ważnych dla Strategii 

dokumentów diagnostyczno-analitycznych „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki – diagnozy 

społeczno-gospodarczej” oraz „Analizy zasobów turystycznych gminy Żarki”. Oba dokumenty 

w wersji pełnej stanowią załączniki do niniejszej Strategii (kolejno Załącznik 1 i Załącznik 2), 

natomiast poniżej zaprezentowano je w wersji syntetycznej. 

 

2.1 Główne wnioski z „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnoza sytuacji 

społeczno-gospodarczej” 

Wnioski zamieszczone w tym rozdziale są syntezą „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki” czyli 

diagnozy społeczno-gospodarczej dla miasta i gminy Żarki, obejmującej zagadnienia związane ze 

sferą przestrzenną, gospodarczą i społeczną. Dokument „Raportu…” zawiera analizy 

o charakterze statycznym oraz dynamicznym (ciągi czasowe obejmujące dziesięć lat: 2004-2014), 

co pozwala na dostrzeżenie trendów rozwojowych. Diagnoza społeczno-gospodarcza ma także 

charakter porównawczy: prezentowane wskaźniki dla gminy Żarki zawierają odniesienie do 

szerszej skali geograficznej takiej jak powiat, województwo i kraj, a także do wybranych trzech 

jednostek gminnych: sąsiedniej gminy Koziegłowy (powiat myszkowski), gminy Ogrodzieniec 

(powiat zawierciański) oraz gminy Woźniki (powiat lubliniecki). W dokumencie odnoszono się do 

możliwie najbardziej aktualnych i porównywalnych dla analizowanych jednostek danych, czyli 

głównie z 2014 i 2015 roku. Głównymi źródłami danych w „Raporcie…” są dane statystyczne 

pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji takich jak 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie czy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, dane 

dostarczone przez Urząd Miasta i Gminy Żarki oraz dokumenty strategiczne i planistyczne gminy, 

powiatu, województwa.  

W poniższym podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski i fragmenty, które są pogłębione 

i omówione w szerszym kontekście w dokumencie „Raportu o stanie Miasta i Gminy Żarki”, który 

stanowi załącznik 1 do niniejszej Strategii. 

Strefa przestrzenna  

Położenie w układzie przestrzenno-funkcjonalnym 

Gmina miejsko-wiejska Żarki położona jest w północnej części województwa śląskiego, 

w powiecie myszkowskim. Od wschodu graniczy z gminą Niegowa, od południowego wschodu 

z gminą Włodowice, w południowo-zachodniej części styka się z gminami Myszków i Poraj, zaś 

z północnej strony z gminami Janów i Olsztyn. Gmina wykazuje się na tle powiatu stosunkowo 

niską liczbą zaludnienia – 2014 r. gminę Żarki zamieszkiwało 8406 osób, a gęstość zaludnienia 

wynosiła 83 osoby/km2. Natomiast pod względem powierzchni plasuje się na drugim miejscu, 

zajmując 101 km2, co stanowi 21% obszaru powiatu.  
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Tabela 1. Liczba ludności, powierzchnia i gęstość zaludnienia w gminach powiatu myszkowskiego w 2014 
roku. 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba ludności 
[osoby] 

 
 

Powierzchnia 
[km2] 

Gęstość zaludnienia 
[osoby / km2] 

Koziegłowy 14394  160 90 

Niegowa 5721  87 65 

Myszków 32499  74 442 

Poraj 10957  57 192 

Żarki 8406  101 83 

Powiat myszkowski 71977  479 150 

Źródło: BDL GUS, 2016 

Gmina Żarki zaliczana jest do obszaru należącego do Metropolii Górnośląskiej, która jest 

centralnym obszarem rozwojowym województwa i jednym z najważniejszych ośrodków 

gospodarczych w kraju. Gmina sąsiaduje z Myszkowem, uznawanym za lokalny ośrodek rozwoju 

ze względu na koncentrację usług i funkcji z zakresu administracji, edukacji, kultury, zdrowia czy 

bezpieczeństwa publicznego. Gmina charakteryzuje się korzystną lokalizacją w systemie 

osadniczym województwa śląskiego. Najbliższymi ośrodkami miejskimi zajmującymi główną rangę 

w województwie są Częstochowa (39 km na północny zachód) i Katowice (53 km na południowy 

zachód). Gmina jest również korzystnie ulokowana względem pozostałych miast Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego. Takie usytuowanie w układzie funkcjonalno-przestrzennym oraz trzy 

drogi wojewódzkie przechodzące przez gminę (DW 789, DW 792, DW 793), a także bliskość do 

lotniska Katowice-Pyrzowice (ok. 37 km) składają się na względnie wysoki poziom dostępności 

komunikacyjnej oraz przynoszą strategiczne korzyści transportowe. W pobliżu gminy przebiega 

linia kolejowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ze stacją m.in. w Myszkowie, miejscowości Żarki-

Letnisko i Masłońskie. Choć na terenie gminy nie znajduje się stacja kolejowa, to przez gminę, 

a dokładnie sołectwo Kotowice, przebiega Centralna Magistrala Kolejowa (linia kolejowa nr 4 

Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie). 

 

Struktura i stan środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Jerzego Kondrackiego gmina Żarki położona jest 

w obrębie mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej. Wyżyna zbudowana jest z wapieni triasowych 

i jurajskich, a znamiennym elementem rzeźby terenu jest kuesta, czyli próg skalny. Niewielki 

odcinek kuesty – tzw. Kuesta Jurajska rozciąga się od Żarek po Jaworznik . Jej wysokość względna 

w rejonie Żarek wynosi 70 m, zaś krawędź progu sięga 390 m n.p.m. Kuesta stanowi jeden 

z najdoskonalszych punktów widokowych na terenie powiatu, znajduje się na niej Wzgórze 

Laskowiec z ruinami kościoła św. Stanisława w Żarkach, z którego roztacza się panorama na 

pradolinę Warty. Na terenie gminy znajdują się także liczne formy krasowe, ostańce wapienne, 

skały wspinaczkowe. Tak urozmaicona rzeźba terenu spowodowała rozwój bogactwa zbiorowisk 

roślinnych. Wszystkie te elementy wpływają na wysoką atrakcyjność krajobrazową i turystyczną 

gminy na tle województwa śląskiego.  
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Gmina Żarki znajduje się w zlewni rzeki Warty będącej prawym dopływem Odry. Sieć 

hydrograficzna gminy jest raczej uboga, co wynika z charakterystycznej dla Jury budowy 

geologicznej: wapienne podłoże Wyżyny Częstochowskiej powoduje, że wody opadowe spływają 

w głąb ziemi kanałami krasowymi. Przez teren gminy nie przepływa zatem żadna większa rzeka, 

jest natomiast kilka mniejszych cieków takich jak potok Czarka czy potok Leśniówka. Natomiast 

spod kuesty wybijają źródła stałe i okresowe, które stanowią istotny walor przyrodniczy gminy 

oraz atrakcję turystyczną. Najbardziej znanym jest źródło w Żarkach-Leśniowie znajdujące się przy 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Kolejnym charakterystycznym źródłami są: Źródło spod 

Brzozy oraz okresowe źródło rzeki Sucha Woda (inaczej Ordonka), które w latach 2001-2002 

objęto programem rewitalizacji źródeł na obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

Ponadto na terenie gminy Żarki znajduje się zespół źródeł w Jaworzniku, który tworzy co najmniej 

sześć wypływów usytuowanych w strefie kuesty, w Wąwozie Rachwalec.  

Na terenie gminy Żarki przeważają słabe gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków luźnych 

i słabogliniastych na wapieniach bądź glinach, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla całego 

powiatu myszkowskiego. Jedynie w dolinach i zagłębieniach bezodpływowych występują gleby 

torfowe i mułowo-torfowe. Jeśli chodzi o klasę i przydatność rolniczą gleb to dominują te o IV, V 

i VI klasie.  

Jedną z wyróżniających cech gminy Żarki jest jej kapitał naturalny, w tym związana ze specyfiką 

krajobrazu jurajskiego bioróżnorodność. Istotny element krajobrazu gminy stanowią lasy – 

lesistość wynosi 33% (dane na 2014 r., BDL, GUS), co jest wartością wyższą od średniej dla kraju 

i województwa. Gmina Żarki znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego 

otuliny, a także jej część na obszarze siedliskowym Natura 2000 o nazwie „Ostoja Złotopotocka”. 

Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” rozpościera się na powierzchni 600 km2 i zajmuje teren dwóch 

województw śląskiego i małopolskiego. Na terenie gminy Żarki występują zatem typowe dla 

Parku Krajobrazowego zbiorowiska roślinne oraz tak cenne gatunki jak dziewięćsił bezłodygowy, 

storczyki, czy endemity np. warzucha polska. Problemem na terenie całej Jury jest zarastanie 

ostańców popularnymi krzewami i samosiejkami drzew (m.in. brzozy i sosny), które powodują 

zanikanie cennych muraw kserotermicznych i zasłaniają malownicze skały. Z fauny żyjącej 

w obszarze Parku Krajobrazowego na największą uwagę zasługują nietoperze, których występuje 

kilkanaście gatunków. Spośród innych chronionych gatunków zwierząt, na terenie Parku 

Krajobrazowego można spotkać m.in. bobry, wydry, borsuki, a z ptaków: żurawie, błotniaki 

stawowe, kruki, sowy, puchacze i dudki. Występuje tu również rzadko spotykany wąż– gniewosz 

plamisty, liczne są gatunki motyli np. paź królowej czy fruczak gołąbek.  

W gminie Żarki mieści się Rezerwat „Cisy Przybynowskie”, gdzie objęto ochroną cisy pospolite. 

Niektóre drzewa mają nawet 100 lat, o ich atrakcyjności przyrodniczej stanowią bardzo rozłożyste 

korony. Na terenie jednostki występuje 10 pomników przyrody ożywionej wpisanych do Rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Najliczniejszym gatunkiem wśród pomników jest lipa 

drobnolistna. Najbardziej znanym pomnikiem jest otoczona legendą, długowieczna „Lipa Babka” 

licząca już ponad 500 lat. 

Gmina Żarki nie jest szczególnie zasobna w złoża surowców. Do największych zasobów należą 

piaski formierskie w Zaborzu (36,09 ha) i surowce ilaste ceramiki budowlanej w Żarkach (złoże 
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Żarki II). Drugie z wymienionych złóż zajmuje powierzchnie 20 ha i zlokalizowane jest na kueście 

jurajskiej i częściowo na obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.  

Gmina Żarki znajduje się w jednej z 5 stref pomiaru powietrza w województwie śląskim. Jest to 

strefa śląska, w której, według Raportu o stanie środowiska WIOŚ 2013, zostały przekroczone 

średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu oscylujące w granicy od 5 do 11 ng/m3 (dopuszczalne 

stężenie to 1 ng/m3); średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 wyniosły od 30 do 58 µg/m3 

(wartość dopuszczalna 40 µg/m3); a średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 wyniosły 

od 23 do 38 μg/ m3 (wartość dopuszczalna 26 μg/m3). Na zły stan powietrza w gminie wpływają 

różnorodne źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, głównie ze źródeł obszarowych 

(skupiska domów z indywidualnym ogrzewaniem będące źródłem niskiej emisji, składowiska 

odpadów ze względu na możliwą emisję metanu lub pylenie), liniowych (transport drogowy np. 

drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, 

np. dróg, chodników, boisk). Przekroczenia pyłów i benzo(a)pirenu występują głównie zimą 

z powodu nadmiernej emisji z indywidualnego ogrzewania budynków. Zanieczyszczenie 

powietrza jest odczuwane przez mieszkańców gminy, którzy do jego przyczyn zaliczają zarówno 

ogrzewanie paliwami dozwolonymi, ale niskiej jakości (np. miałem), jak i spalanie szkodliwych 

substancji i odpadów. 

Zagospodarowanie przestrzeni, infrastruktura transportowa 

Gmina Żarki posiada obecnie 9 uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego: dla 

miasta Żarki oraz następujących sołectw: Jaworznik, Ostrów i Przybynów, Jaroszów i Zawada, 

Zaborze, Kotowice, Czatachowa, Suliszowice, Wysoka Lelowska. Najważniejsze kwestie 

zagospodarowania przestrzennego reguluje „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki”. Cała gmina jest pokryta planami 

miejscowymi – udział powierzchni objętej uchwalonymi obowiązującymi planami wynosi 100% 

(dane na 2014 r., BDL, GUS), i jest to wskaźnik dużo wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej.  

Łączna długość dróg gminnych w gminie Żarki według danych za 2014 r. wynosi 110 km (drogi 

asfaltowe i gruntowe).  Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie (nr 789, 792 i 793) oraz 

pięć dróg powiatowych (3809-S, 3808-S, 3805-S, 1013-S, 1713-S). Stan techniczny większości dróg 

gminnych przebiegających przez miasto jest bardzo dobry. Gmina kładzie nacisk na 

systematyczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej, co przekłada się na większe 

bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się. W centrum Żarek w ciągu ostatnich lat 

zmodernizowano wszystkie drogi gminne. Na modernizację czekają wszystkie drogi wojewódzkie 

w kierunku Myszkowa, Złotego Potoku, Koziegłów i Jaworznika. Stan dróg osiedlowych w ciągu 

ostatnich 10 lat uległ znaczącej poprawie. Liczba nowo wybudowanych dróg w sołectwach 

systematycznie rośnie, jednak w przypadku dróg na obszarach wiejskich, które odznaczają się 

złym stanem technicznym, jest jeszcze wiele do zrobienia.  

Gmina Żarki propaguje ekologiczno-rekreacyjne rozwiązania transportowe poprzez wspieranie 

przemieszczania się na rowerze i inwestycje w kierunku budowy ścieżek oraz dróg rowerowych. 

W 2013 roku w partnerstwie z sąsiednimi gminami Janowem i Niegową wybudowano 22 kilometry 

asfaltowych ścieżek pieszo-rowerowych (tzw. jurajskie ścieżki) łączących najciekawsze atrakcje 

turystyczne północnej Jury. Projekt ten powiązał w sieć dotychczas istniejące trasy rowerowe, 

łącząc dwa powiaty i trzy gminy. Jurajskie ścieżki są oznakowane zgodnie z zasadami znakowania 
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szlaków PTTK, zapewniono na nich odpowiednio wyposażone miejsca odpoczynku. Ścieżki 

doskonale nadają się do uprawiania różnych form sportu m.in. biegania, nordic-walking, jazdy na 

rolkach, jazdy na deskorolce. 

Przewozy na terenie gminy Żarki realizują prywatni przewoźnicy m.in. firma Jura-Bus. Nie 

wszystkie wsie są wystarczająco dobrze skomunikowane, mieszkańcy gorzej skomunikowanych 

miejscowości/sołectw wykorzystują własne środki transportu. Oprócz komunikacji autobusowej 

mieszkańcy mogą korzystać z komunikacji kolejowej w sąsiednich gminach (stacje w Myszkowie, 

Żarkach-Letnisko i Masłońskie), gdzie kursują pociągi regionalne (w kierunku Częstochowy, 

Katowic, Gliwic i Krakowa) oraz pospieszne w kierunku Bielsko-Białej, Katowic i Gdyni. 

Infrastruktura techniczna, komunalna 

W gminie Żarki na przestrzeni ostatniej dekady sieć infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej 

uległa rozbudowaniu, jednakże procesy te należy kontynuować. Obecnie (stan na 2014 r.) długość 

czynnej sieci wodociągowej wynosi 113,9 km, a z instalacji wodociągowej korzysta 88,5% 

mieszkańców gminy. Przytoczona wartość wskaźnika dostępności do infrastruktury 

wodociągowej jest jednak nieco niższa niż średnia dla powiatu myszkowskiego (90,5%), 

województwa śląskiego (95,6%) czy Polski (91,6%). Wskaźnik dostępności do sieci wodociągowej 

dla obszarów wiejskich jest nieco niższy niż dla miasta Żarki (o 4,8 p.p.). 

Potrzeby w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych zaspokaja biologiczna oczyszczalnia 

znajdująca się w Żarkach, o maksymalnej przepustowości 700 m³/dobę. Jest to jedna z pierwszych 

w województwie śląskim oczyszczalnia wyposażona w instalację fotowoltaiczną, która zaspokaja 

20% zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni. Natomiast stan i dostępność infrastruktury 

kanalizacyjnej, wnioskując na podstawie danych BDL GUS za 2014 r., na terenie gminy Żarki są w 

dalszym ciągu niezadowalające. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej liczyła w 2014 r. 44 km, 

a wskaźnik dostępności do systemu kanalizacji – czyli odsetek mieszkańców korzystających z sieci 

kanalizacyjnej wynosił natomiast 38,3%. Jest to wartość porównywalna ze średnim wskaźnikiem 

dostępności dla powiatu myszkowskiego, ale wyraźnie niższa od średniej dla województwa 

śląskiego (75,8%) czy Polski (68,3%). Kanalizacja sanitarna znajduje się tylko w Żarkach i częściowo 

w Wysokiej Lelowskiej. Nie w pełni zadowala również wskaźnik pokazujący odsetek mieszkańców 

gminy obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków: w 2014 r. wynosił on 54,9%, podczas gdy 

w województwie śląskim wskaźnik kształtuje się na poziomie blisko 80%, zaś w Polsce ok. 70%. 

Niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i systemu oczyszczania ścieków 

bytowo-gospodarczych dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich gminy.  

 

Gmina Żarki prowadzi systematyczną realizację projektów w zakresie poprawy infrastruktury 

technicznej i komunalnej, dostrzega również potrzeby wprowadzenia i rozwoju nowych 

rozwiązań w zakresie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Jednym z kluczowych 

projektów realizowanych w gminie był projekt o nazwie „Montaż instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 40 kW na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Żarkach”. Zamontowano 156 paneli 

fotowoltaicznych, każdy o mocy 255 W. Ponadto w gminie wdrażany jest program, który 

umożliwia mieszkańcom skorzystanie z OZE np. z pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy 

kolektorów słonecznych. W 2015 r. zrealizowano projekt polegający na zamontowaniu na terenie 

posesji prywatnych 91 instalacji solarnych. Dofinansowanie w wys. 90% kosztów netto uzyskano 
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z PROW WSL 2007-2013. Zainteresowanie energią odnawialną jest tak duże w gminie, że 

uruchomiona została dla mieszkańców kolejna edycja programu, w której zakłada się, że od 2016r. 

montowanych będzie 471 różnych instalacji OZE.  

Mieszkalnictwo 

Liczba budynków mieszkalnych w gminie Żarki w ostatnich latach utrzymuje się na bardzo 

podobnym poziomie. W 2014 r. w gminie było 2839 budynków mieszkalnych, co w stosunku do 

roku 2008 oznacza przyrost o 3,4 %. Tempo przyrostu liczby mieszkań w gminie było zatem niższe 

niż w województwie śląskim (7,2%) czy w Polsce (7,5%). W ostatnich latach obserwuje się spadek 

aktywności budowlanej w gminie, o czym świadczy malejąca liczba mieszkań oddanych do użytku. 

W 2014 oddano do użytkowania zaledwie 19 nowych budynków mieszkalnych. 

Także gminne zasoby mieszkaniowe są niewystarczające: w 2014 r. dostępnych było zaledwie 45 

lokali mieszkalnych (12 socjalnych, 33 komunalnych). Gmina ma świadomość istnienia problemu 

mieszkaniowego: jednym z planowanych działań w tym zakresie jest gruntowny remont budynku 

dawnej szkoły podstawowej w Wysokiej Lelowskiej i zaadaptowanie go na mieszkania dla 

potrzebujących mieszkańców.  

Mocną stroną gminy Żarki w kontekście mieszkalnictwa jest stosunkowo duża przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkań (83,8m2), wyraźnie większa niż przeciętna wartość dla 

województwa (70,2 m2) i kraju (73,4m2) oraz dobre wyposażenie mieszkań w podstawowe 

instalacje techniczno-sanitarne, co z pewnością korzystnie wpływa na postrzeganą jakość życia 

w gminie. Atrakcyjność mieszkań podnosi także infrastruktura informatyczna: gmina Żarki (miasto 

Żarki i Wysoka Lelowska) została wyposażona w sieć światłowodową. Mieszkańcy będą mieli 

zatem możliwość podłączenia w swoich mieszkaniach wysokiej jakości, szybkiego Internetu. 

 

Strefa Gospodarcza 

Struktura lokalnej gospodarki 

W 2014 r. do rejestru REGON było wpisanych 869 podmiotów gospodarczych z gminy Żarki. 

W latach 2004-2014 liczba podmiotów gospodarczych w gminie podlegała dość dużym wahaniom. 

W stosunku do 2004 r. nastąpił spadek liczby podmiotów o 5,4%. Gmina charakteryzuje się zatem 

umiarkowaną aktywnością gospodarczą.  

Wskaźnik przedsiębiorczości dla gminy Żarki liczony jako suma podmiotów gospodarczych 

przypadającą na 1 000 mieszkańców wynosi 103 i nie odbiega zbytnio od wskaźnika dla powiatu, 

województwa i kraju. Mocną stroną żareckiej gospodarki jest stosunkowo wysoka 

przedsiębiorczość osób fizycznych (o 10% wyższa od średniej krajowej i o 15% od wojewódzkiej). 

Wskaźnik, ten świadczy o aktywności indywidualnych osób i należy go interpretować jako przejaw 

kreatywności i zaradności mieszkańców. 
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Rysunek 2. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów na 1000 mieszkańców) i wskaźnik 
przedsiębiorczości osób fizycznych w gminie Żarki na tle porównywanych jednostek terytorialnych w 2014 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych działających w gminie Żarki przeważają 

przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Natomiast biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, 

dominują te zaliczane do skali mikro czyli zatrudniające mniej niż 10 osób. Na terenie gminy nie 

funkcjonują firmy duże – o zatrudnieniu ponad 250 osób. Podobna struktura wielkościowa 

podmiotów gospodarczych występuje w sąsiednich jednostkach terytorialnych powiatu 

myszkowskiego. Dominacja mikroprzedsiębiorstw jest w Polsce zjawiskiem typowym. Lokalna 

gospodarka w gminie Żarki także bazuje na mikro i małej przedsiębiorczości. Główną zaletą 

przedsiębiorstw o takiej strukturze jest niewątpliwie duża elastyczność i szybkie 

przystosowywanie się do zmian na rynku. 

Według danych BDL GUS na rok 2014, w strukturze podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru REGON w gminie Żarki dominowały te prowadzące pozostałą działalność, a więc 

usługowe (62,5%). Udział sektora usługowego w strukturze podmiotów gospodarczych jest niższy 

zarówno od porównywanych gmin, jak i od powiatu, województwa i kraju (różnice rzędu. 8-14 

p.p.). Gmina nie jest ukierunkowana wyłącznie na rozwój usług, o czym świadczy wysoki udział 

sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa (o 14,5% wyższy od średniej krajowej). 

Najniższy jest odsetek przedsiębiorstw z sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 

wynosi 1,61%.  

 

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, gmina Żarki posiada profil branżowo-usługowy z wyraźnie 

zaznaczającą się sekcją przetwórstwa przemysłowego. Wyraźna jest przewaga podmiotów 

z trzech sekcji: sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle), do której zakwalifikowano 32,1% wszystkich podmiotów gospodarczych, 

sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe) – 25,4% oraz sekcji F (Budownictwo) – 9,8%.  

Dla żareckiej gospodarki ważne są tradycje handlowe i kupieckie. Żarkom sławę przyniosły 

odbywające się przez wieki żareckie jarmarki, a obecnie gmina słynie z organizacji największego 

http://www.cds.krakow.pl/
mailto:cds@cds.krakow.pl


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 15 

w regionie częstochowskim targowiska – co przekłada się na ożywienie lokalnego handlu 

i znaczące wpływy do budżetu z opłaty targowej i dzierżawy stanowisk (w 2014 r. dochody 

z opłaty handlowej stanowiły blisko 5% z łącznej sumy dochodów własnych, a dzierżawy 

stanowisk – ok. 12%). Na 1,5 hektara powierzchni zlokalizowanych jest ok. 500 stoisk, a targowisko 

przyciąga klientów z całego województwa, w dni targowe (środy i soboty) odwiedza je ok. 10 tys. 

osób. Silne tradycje w żareckiej przedsiębiorczości ma także działalność związana z produkcją 

i naprawą obuwia, obecnie na terenie gminy działa wiele małych obuwniczych zakładów 

rodzinnych. 

 

Gmina Żarki promuje się jako gmina, która znajduje się w drugiej dziesiątce najlepiej 

prosperujących i rozwijających się gmin w woj. śląskim wśród 167 samorządów. Gmina bardzo 

prężnie pozyskuje dotacje unijne i pod tym względem wyróżnia się w regionie częstochowskim. 

Atutem gminy, który wpływa na jej atrakcyjność inwestycyjną jest położenie na skrzyżowaniu 

dróg biegnących ze Śląska do Małopolski.  

Rolnictwo 

Gmina miejsko-wiejska Żarki nie posiada dobrych warunków glebowych do rozwoju rolnictwa. Na 

obszarach wiejskich gminy funkcjonują gospodarstwa rolne, ale są one raczej małych rozmiarów, 

z niewielkim zakresem upraw, a źródłem ich dochodu nie jest wyłącznie uprawa roli. Istnieje 

zaledwie kilka gospodarstw o większych rozmiarach, są to głównie gospodarstwa rodzinne 

specjalizujące się w produkcji zbóż oraz chowie zwierząt mlecznych. Ponadto w sołectwie 

Jaworznik rozwija się gospodarka rybna prowadzona w 9 gospodarstwach. Łączna powierzchnia 

użytkowa stawów w tych gospodarstwach wynosi 38,2 ha. W dwóch największych 

gospodarstwach stawy liczą po ok. 10 ha. 

Użytki rolne zajmowały w 2005 r. (najświeższe dostępne na BDL GUS dane) 57,3% powierzchni 

gminy, z czego 74% stanowiły grunty orne. W porównywanych gminach udział użytków rolnych 

jest większy, jednak odsetek powierzchni zajęty pod użytki rolne w gminie Żarki jest 

porównywany ze średnią krajową (58,2%) i nieco niższy od średniej dla powiatu myszkowskiego 

(64,4%). Gmina Żarki, jak większość gmin Polski południowej, charakteryzuje się rozdrobnioną 

strukturą gospodarstw rolnych (ponad połowa powierzchni zajmowanej przez gospodarstwa 

prowadzące działalność rolniczą przypada na gospodarstwa do 5 ha). Małe obszarowo 

gospodarstwa z reguły charakteryzują się niską towarowością i są nastawione na 

samozaopatrzenie. Rozdrobnienie nie jest korzystne dla rozwoju rolnictwa, gdyż ogranicza jego 

dochodowość i osłabia orientację rynkową, jak również prowadzi do dekapitalizacji majątku 

trwałego gospodarstwa. Alternatywą dla potrzymania walorów zasobów gospodarstw rolnych w 

gminie Żarki staje się rozwój agroturystyki, miejsca te służą krzewieniu tradycji, edukacji 

i integracji społecznej oraz generują dodatkowy dochód dla właścicieli gospodarstw. Na terenie 

gminy funkcjonują trzy zagrody, które zostały objęte Szlakiem Edukacyjnych Zagród 

Agroturystycznych. Jedna z nich – Pod Skałką – znalazła się w Ogólnopolskiej Sieci Zagród 

Edukacyjnych. 
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Rynek pracy 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Żarki wynosiła w 2014 r. 531 osób. W stosunku 

do 2004 roku liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o 271 osób, czyli o 33,8%. Na 

przestrzeni ostatniej dekady w gminie Żarki występowały podobne trendy jak w innych gminach 

powiatu myszkowskiego, a na ich stan wpływały podobne czynniki typowe dla całego kraju. 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 r. w gminie Żarki dominowały kobiety (51,5%). Jest 

to tendencja typowa dla powiatu myszkowskiego, jednak odwrotna niż w województwie czy 

kraju, gdzie większość bezrobotnych stanowią mężczyźni. Według wskaźnika liczby bezrobotnych 

na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie Żarki w 2014 roku przypadało 10,2 osoby 

pozostające bez zatrudnienia, jest to wartość wyższa od średniej dla powiatu myszkowskiego 

(9,0), województwa śląskiego (6,1) i Polski (7,5). W gminie Żarki istnieje stosunkowo wysoka skala 

problemu bezrobocia, która może generować szereg innych problemów społecznych tj. wzrost 

konfliktów i napięć, wzrost przestępczości, biedę. Należy jednak zauważyć, że spadek bezrobocia 

w powiecie postępuje w szybkim tempie: na koniec 2015 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 

13,4% i była to najniższa wartość od 1998 r. Te pozytywne zmiany są wynikiem podjęcia przez 

jednostkę powiatu - Powiatowy Urząd Pracy szeregu projektów aktywizacyjnych oraz 

prowadzenia bardziej aktywnej polityki aktywizacji inwestycyjnej. Inny problem stanowi 

natomiast brak dopasowania do potrzeb lokalnego rynku pracy (np. brak specjalistów, 

wykonawców zawodów technicznych). Problemy niedopasowanej oferty szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, braku doradztwa edukacyjno-zawodowego są 

jednak szerszymi zjawiskami, widocznymi nie tylko w gminie Żarki, ale w wielu polskich miastach 

i gminach. 

 

Finanse samorządowe  

Gmina Żarki posiada zrównoważoną sytuacje finansową. W 2014 r. gmina Żarki osiągnęła dochody 

w wysokości 33 705 003,86 zł, natomiast wydatki nieznacznie przewyższyły dochody i wyniosły 33 

758 129,37zł. Gmina odznacza się stosunkowo wysokimi dochodami budżetowymi w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca: w 2014 r. wyniosły 4 029,3 zł, czyli były o 30% wyższe niż średnia dla powiatu. 

Gminę Żarki cechują także wysokie wydatki majątkowe, co świadczy o aktywności inwestycyjnej 

podejmowanej przez samorząd. W 2014 r. wydatki majątkowe wyniosły 9 304 829,4 mln zł, co 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 1106, 93 zł. Jest to wartość znacząco przewyższająca średnie 

dla porównywanych gmin, powiatu myszkowskiego (856,6 zł), województwa śląskiego (970,2 zł) 

i Polski (779,9 zł), a z jednostek porównywanych jedynie gmina Koziegłowy posiada wyższy 

wskaźnik. W 2015 r. w gminie Żarki również utrzymywała się wysoka tendencja w zakresie 

wydatków majątkowych.  
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Rysunek 3. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w gminie Żarki na tle porównywanych jednostek 
terytorialnych w 2014 r. 

 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 

W 2014 r. w strukturze dochodów gminy Żarki dominowały dochody własne i subwencje ogólne, 

które stanowiły odpowiednio 33,0% i 30,4% dochodów w budżecie. Gmina Żarki ma niższe 

dochody własne od średniej dla powiatu myszkowskiego oraz dla województwa śląskiego 

(kolejno o 10 p.p. oraz o 25 p.p.). Realizacja bieżących zadań gminy jest zatem wyraźnie 

uzależniona od środków finansowych płynących z budżetu państwa. Ważnym źródłem 

dochodowym są wpływy z targowiska: z tytułu opłaty targowej (blisko 5% z łącznej sumy 

dochodów własnych) oraz z dzierżawy stanowisk na targowisku (blisko 12%). Jeśli chodzi 

o strukturę wydatków budżetowych, to gmina Żarki najwięcej środków przeznacza na wydatki 

związane z oświatą i wychowaniem (9 977 836,62zł czyli 29,6% ogółu wydatków), pomoc 

społeczną (16,4%), transport i łączność (12,5%) oraz administrację publiczną (12,0%). W ostatnich 

latach te wydatki jeszcze wzrosły. 

Gmina Żarki odznacza się dużą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrzne 

na inwestycje (krajowe i unijne dotacje na zadania inwestycyjne) i charakteryzuje się najwyższym 

udziałem tej kategorii dochodów spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych – 

w strukturze dochodów dotacje na zadania inwestycyjne wynoszą 16,2%, czyli dwukrotnie więcej 

niż dla powiatu i województwa. Potwierdzeniem tego jest 36 miejsce wśród 908 gmin miejskich 

i miejsko-wiejskich z całej Polski w rankingu samorządów opublikowanym w 2014 przez 

„Rzeczpospolitą” w kategorii wysokości pozyskanych środków z Unii Europejskiej.  

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) gmina uzyskała dofinansowanie unijne na 

łączną kwotę: 29 594 963,48 zł. W latach 2007-2015 gmina uzyskała dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych na łączną kwotę: 45 911 795,15 zł. Gmina dzięki pozyskanym funduszom 

zrealizowała 70 projektów z różnych dziedzin (rewitalizacja, kultura, edukacja, sport i rekreacja, 

780 

970 

857 

642 

452 

1 428 

1 107 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

Polska ślaskie powiat 
myszkowski 

Woźniki Ogrodzieniec Koziegłowy Żarki 

http://www.cds.krakow.pl/
mailto:cds@cds.krakow.pl


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 18 

ochrona środowiska, turystyka, ochrona zdrowia, infrastruktura, informatyzacja, praca i integracja 

społeczna). Wśród głównych inwestycji gminy z ostatnich lat należy wymienić m.in.: 

– Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I i II (z RPO 

Śląskiego na kwotę blisko 3,9 mln zł),  

– Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji 

Europejskiej (z RPO Śląskiego, 3 mln zł),  

– Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części 

Województwa Śląskiego na terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów (RPO Śląskie, ok. 2,9 mln 

zł),  

– Utworzenie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie (RPO Śląskie, ok. 3,8 mln zł),  

– Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Żarki wraz 

z modernizacją ujęcia wody w Zaborzu (PROW, 2,6 mln zł),  

– Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki (PO 

KL, 1 mln zł). 

Strefa społeczna  

Demografia 

W 2014 r. gminę Żarki zamieszkiwało 8406 osób, co stanowi 11,7% ogółu ludności w powiecie 

myszkowskim. Gęstość zaludnienia wynosiła 83 osoby na km2 i jest to wskaźnik niższy od średniej 

dla powiatu (150 os./km2), województwa (372 os./km2) i kraju (123 os./km2). W latach 2004-2014 

następował powolny wzrost liczby ludności w gminie, przeplatany okresowymi spadkami. 

W stosunku do roku 2004 liczba mieszkańców zwiększyła się zaledwie o 251 osób czyli o 3%. 

Dynamika przyrostu ludności w gminie choć niska, to i tak była wyższa niż w powiecie 

myszkowskim i województwie śląskim, które zanotowały w tym okresie nieznaczny spadek liczby 

ludności (odpowiednio 0,1% i 2,5%).  

Saldo ruchu naturalnego w gminie Żarki w latach 2004-2014 cechowało się wyraźnymi wahaniami. 

W 2014 r. ubytek naturalny w gminie wynosił -0,4‰. Ubytek naturalny rekompensują niezmiennie 

utrzymujące się w okresie 2004-2014 dodatnie wartości salda migracji: liczba nowo 

zameldowanych osób przekracza liczbę wymeldowanych. W 2014 roku saldo migracji wynosiło 

1,2‰, co jest wartością zbliżoną do średniej dla powiatu myszkowskiego i wyższą od średniej dla 

województwa i Polski. Trend do osiedlania się nowych mieszkańców świadczy o atrakcyjności 

osiedleńczej gminy. W strukturze ruchu wędrówkowego w gminie Żarki można zauważyć 

wyraźną dominację migracji krajowych – przeważają zameldowania z miast stanowiące ok 60-70% 

ogółu zameldowań. Osoby przyjezdne osiedlają się głównie na obszarach wiejskich gminy, chcąc 

korzystać z ciszy, spokoju, bliskości przyrody. Natomiast obszarem, który doświadcza problemu 

stopniowego wyludniania jest centrum Żarek, co może być spowodowane odczuwaniem 

niedogodności życia w miejscu ruchliwym i narażonym na hałas.  

O korzystnej sytuacji demograficznej gminy Żarki świadczy faktyczny przyrost liczby mieszkańców 

gminy: przyrost rzeczywisty, będący wypadkową przyrostu naturalnego i salda migracji, w 2014 r. 

wynosił 0,8‰ , podczas gdy porównywane gminy, powiat i województwo notują wartości ujemne. 
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Relacja między udziałem kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych jest podobna 

jak na poziomie całego kraju. W strukturze ludności według płci dla gminy Żarki można zauważyć 

nieznaczną przewagę kobiet nad mężczyznami. W 2014 r. stanowiły 51% ogółu mieszkańców. 

Współczynnik feminizacji w gminie wynosił 104 i jest nieco niższy od średniej dla powiatu (106) 

i województwa śląskiego (107), porównywalny zaś ze średnią krajową (103). W młodszych 

grupach wiekowych występuje nadwyżka mężczyzn nad kobietami, z kolei starsze grupy wiekowe 

są zdominowane przez kobiety. Najwyższy odsetek kobiet występował w grupach wiekowych 

kobiet powyżej 70 lat.  

Rysunek 4. Piramida wieku w gminie Żarki w 2014 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2016 r. 

W gminie Żarki postępują procesy starzenia demograficznego, co jest procesem dotyczącym 

całego kraju. W 2014 r. struktura ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiała się 

następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) stanowiły 18,9% mieszkańców 

gminy, ludność w wieku produkcyjnym 61,9%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 19,2% 

(kobiety pow. 60 r.ż oraz mężczyźni pow. 65 r.ż). W porównaniu z rokiem 2004 zmniejszyła się 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (o 3,6%) i wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

(o 3,2%). Wskaźnik liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, mimo spadku w ciągu ostatnich lat 

w dalszym ciągu pozostaje najwyższy spośród wszystkich porównywanych jednostek 

terytorialnych: jest wyraźnie wyższy od średniej dla powiatu (16,9%) i województwa (16,8%), 

nieznacznie przewyższa też średnią krajową (18%). Na podstawie wskaźnika obciążenia 

demograficznego w 2014 roku w gminie Żarki na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 31 

osób w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik ten przedstawia stosunek liczby osób nieaktywnych 

zawodowo (osoby w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym, czyli 

zdolnych do pracy mężczyzn w wieku 18-64 lat i kobiet w wieku 18-59 lat. W gminie Żarki wskaźnik 

ten jest nieco niższy od średniej dla powiatu (32,6) i województwa (31,6), wyższy zaś od średniej 

dla kraju (30,2). Zwiększanie tego wskaźnika oznacza, że rośnie obciążenie osób pracujących i ich 

dochodów, z których zaspokajane są potrzeby osób, które opuściły rynek pracy. 

Podsumowując, gmina Żarki wciąż posiada korzystniejszą strukturę demograficzną od średniej dla 

powiatu, województwa i kraju, jednakże niekorzystne zmiany demograficzne z roku na rok 

postępują i konieczne jest podejmowanie działań, które te zmiany zahamują lub chociaż ograniczą 
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negatywne skutki. Starzenie się ludności przekłada się bowiem na rosnące obciążenie systemu 

emerytalnego i służby zdrowia. 

 

Oświata, edukacja, wychowanie 

Na terenie gminy Żarki znajduje się jedno przedszkole w Żarkach wraz z punktem w Kotowicach, 

a w miejscowościach: Jaworznik, Przybynów i Zawada działają punkty przedszkolne w szkołach 

podstawowych, z których korzystają dzieci powyżej 2,5 roku życia. W roku szkolnym 2014/2015 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających w gminie Żarki było łącznie 180 miejsc. 

W gminie Żarki 73,9% dzieci w wieku 3-6 lat jest objętych wychowaniem przedszkolnym, odsetek 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest w gminie Żarki niższy od średniej dla powiatu 

(80,8%), województwa (83,6%) i kraju (79,4%), z kolei pozostałe dzieci prawdopodobnie nie 

uczęszczają do przedszkoli lub są dowożone do innych przedszkoli poza gminą. Można zatem 

mówić o stosunkowo dobrej dostępność do tego typu infrastruktury społecznej. Natomiast 

w gminie Żarki nie występują żadne placówki opieki nad dziećmi do lat 3 zarówno publiczne, jak 

i niepubliczne, co może dla młodych rodziców stanowić przeszkodę w godzeniu życia 

zawodowego z prywatnym, a w rezultacie negatywnie wpływać na lokalny rynek pracy. 

Obecnie w gminie Żarki działają cztery szkoły podstawowe i jedno gimnazjum: Szkoła 

Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach, Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej 

w Przybynowie, Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Jaworzniku oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach. W 2015 r. do szkół 

podstawowych uczęszczało 532 uczniów natomiast do gimnazjum 249 uczniów. Liczba uczniów 

gimnazjum podlegała większym wahaniom, przy czym zaznacza się raczej trend spadkowy –

widoczny w całym kraju.  

 

Według wskaźnika skolaryzacji netto (stosunek liczby osób uczących się na danym poziomie 

kształcenia do liczby ludności w grupie wieku odpowiadającej temu poziomowi nauczania) gmina 

Żarki w przypadku szkół podstawowych w 2014 roku wynosił 94,1% , co jest wartością nieznacznie 

niższą od średniej dla powiatu myszkowskiego (94,1%), województwa śląskiego (94,5%) i Polski 

(93,7%). Z porównywanych gmin lepiej wypada gmina Koziegłowy (93,9%) i gmina Ogrodzieniec 

(100,8%). Współczynnik skolaryzacji netto dla gimnazjum jest nieco niższy (84,6%). Wynika, to 

z faktu, że część uczniów wybiera szkoły spoza terenu gminy. Wartość ta jest niższa od średniej 

dla powiatu, województwa i kraju. Gmina Żarki osiąga wysoką jakość nauczania w szkołach 

podstawowych, o czym świadczą dobre wyniki ze sprawdzianu po VI klasie, wyższe od średniej 

wojewódzkiej i krajowej (wynik ogólny dla gminy w 2015 r. to 67,45%, podczas gdy średnia dla 

powiatu wyniosła 65,90%, a dla województwa – 65,81%). Za to dla kolejnego etapu edukacji wyniki 

te wypadają gorzej. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) mówiący o efektywności 

nauczania wskazuje, że jest to szkoła wymagająca pomocy ze względu na dość niskie wyniki 

egzaminu gimnazjalnego i niską efektywność, szczególnie w zakresie nauczania przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, np. w przypadku egzaminu gimnazjalnego z matematyki średni 

wynik dla gminy wynosił 39,3%, co jest wartością niższą od średniej dla powiatu o 7,5%. 

Na terenie gminy Żarki znajdują się również placówki ponadgimnazjalne. W ramach Zespołu Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki działa Liceum ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Policealna. 
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne uzyskuje dobre wyniki kształcenia m.in. przez wysokie wyniki 

egzaminu zawodowego szczególnie z części praktycznej na technika organizacji usług 

gastronomicznych oraz technika-informatyka, wyższe od średniej dla powiatu. O pozycji Zespołu 

Szkół im. T. Kościuszki świadczą sukcesy uczniów w konkursach kulinarnych o szczeblu 

regionalnym i ogólnopolskim. Doświadczenie zawodowe pomaga również zdobyć Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w Żarkach przy ul. Sosnowej (oddział Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach). Oferta kursowa obejmuje m.in. następujące kursy: pracownik do 

spraw kadrowych i płacowych, pracownik administracyjno-biurowy, technolog robót 

wykończeniowych, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, asystent rodziny. 

Możliwość nabycia praktycznego doświadczenia zawodowego w placówkach kształcenia 

ponadgimnazjalnego zwiększa szanse na płynniejsze przejście na lokalny rynek pracy.  

Kultura, sport i rekreacja 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (MGOK) w Żarkach jest najważniejszą instytucją zajmującą się 

sferą kultury w gminie. Strukturę Ośrodka tworzy Dom Kultury znajdujący się w dawnej 

synagodze w Żarkach oraz 10 świetlic wiejskich: w Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie, Ostrowie, 

Zaborzu, Czatachowie, Zawadzie, Jaworzniku, Kotowicach, Jaroszowie i Suliszowicach. W Żarkach 

przy ul. Myszkowskiej funkcjonuje również dobrze wyposażona świetlica socjoterapeutyczna. 

MGOK organizuje liczne zajęcia, m.in.: Ognisko Baletowe, Koło Sprawnych Rąk, treningi tańca 

towarzyskiego, aerobik, naukę gry na gitarze, zajęcia plastyczne dla dzieci, zumba czy Koło 

Brydżowe. Przy Ośrodku Kultury w Żarkach działają dwa zespoły muzyczne: Lira oraz Nenufary, 

natomiast przy niektórych świetlicach wiejskich działają zespoły śpiewacze: Kłos w Jaworzniku, 

Wysoczanki w Wysokiej Lelowskiej i Ostrówiolinki w Ostrowie. W Domu Kultury swoją siedzibę 

mają także: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Punkt Informacji Turystycznej oraz Koło 

Związku Pszczelarzy – największe koło pszczelarskie w północnej części województwa. MGOK 

współpracuje również z placówkami oświatowymi i społecznymi gminy Żarki, np. z Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy organizacji imprez okolicznościowych, konkursów, 

pikników itp., a wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. 

T. Kościuszki MGOK organizuje cykliczne „Spotkania z Historią”.  

Gmina Żarki posiada bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych, które sprzyjają integracji 

lokalnej społeczności, m.in. Bieg Jurajskich Ścieżek, Jurajski puchar Nordic Walking, Powiatowa 

Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, 

Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski „Szlakami Jury”, Dni Żarek, Pokazy Baletowe, odpust 

w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, a także festyny, pikniki rodzinne, dożynki w sołectwach. 

Od 2015 r. w Żarkach funkcjonuje Muzeum Dawnych Rzemiosł, mające siedzibę w Starym Młynie, 

z lat 30. XX wieku. Jest to jedyne multimedialne muzeum w powiecie myszkowskim. Wystawa 

stała opowiada historię młyna i młynarstwa, a także innych rzemiosł praktykowanych w Żarkach. 

Muzeum to ważna instytucja zapewniająca mieszkańcom ofertę kulturalną poprzez wystawy stałe 

i czasowe (a także dni darmowego wstępu) oraz organizowanie okazjonalnych wydarzeń. 

Ponadto jest atrakcją turystyczną przyciągająca gości z okolicznych miejscowości, ale i z całej 

Polski.  

W gminie Żarki podtrzymywana jest również tradycja handlowania sięgająca XVI w., kiedy to 

Zygmunt August nadał Żarkom trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, św. Andrzeja oraz 
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na Nawiedzenie Matki Boskiej. Obecnie targ odbywa się dwa razy w tygodniu na placu przy 

kompleksie zabytkowych stodół. W tym kontekście ważnym wydarzeniem jest Kupiecki Sąsiek – 

pokaz produktów tradycyjnych i rękodzieła oraz lokalnych przysmaków, który odbywa się kilka 

razy do roku, w jednej ze stodół. Sąsiek otrzymał certyfikat Częstochowskiej Organizacji 

Turystycznej. Wydarzenia i imprezy kulturalne, zwłaszcza te nawiązujące do lokalnych tradycji, 

wzmacniają więzi wśród mieszkańców i sprzyjają integracji, co przyczynia się do wzrostu 

postrzeganej jakości życia w gminie i może być czynnikiem podnoszącym atrakcyjność 

osiedleńczą gminy.  

Gmina Żarki dostrzega zapotrzebowanie dla rozwoju na terenie Żarek obiektów sportowo-

rekreacyjnych. Obiekty takie są wykorzystywane do prowadzenia zajęć z WF w trakcie trwania 

roku szkolnego, ale dzieci, młodzież i dorośli mogą z nich korzystać również w czasie wolnym od 

nauki i pracy. To właśnie dzięki takim obiektom ujawniają się talenty sportowe, ale też mieszkańcy 

mają możliwość na zdrowe i aktywne spędzanie czasu wolnego. Dodatkową funkcją boisk 

i terenów otaczających jest możliwość wykorzystania ich jako miejsca organizacji imprez 

służących integracji lokalnej społeczności. Na terenie Żarek znajduje się kilkanaście różnych 

obiektów sportowych (boiska wielofunkcyjne, „orliki”, obiekty przy placówkach edukacyjnych), 

do tego 6 siłowni zewnętrznych i kilkanaście placów zabaw. Istnieje także Stajnia Jaroszówka w 

Jaroszowie oraz Klub jeździecki Wolta w Jaworzniku. Od lat na terenie gminy działa klub LKS 

Zieloni Żarki, a także nieformalna grupa biegowa  „Biegaj z Żarkami”. Organizowane są różne 

wydarzenia sportowe m.in. Bieg Jurajskich Ścieżek, Jurajski Puchar Nordic Walking, narciarskie 

biegi zimowe. 

Ochrona zdrowia i opieka medyczna 

W gminie Żarki funkcjonują trzy placówki świadczące opiekę medyczną, z czego jedna jest 

publiczna. Są to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach, Przychodnia 

Lekarska Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej przy ul. Myszkowskiej, a także Niepubliczny 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Złota Jesień” w Zaborzu. Na terenie gminy funkcjonują prywatne 

poradnie i gabinety stomatologiczne. W mieście zlokalizowanych jest kilka aptek. Gmina Żarki 

charakteryzuje się wysoką wartością wskaźnika liczby porad lekarskich na 100 mieszkańców (dane 

z BDL GUS), nie sięga bowiem do średniej krajowej (415,1) ani wojewódzkiej (423,7), ale 

przewyższa średnią dla powiatu (284,3), okoliczną gminę Koziegłowy (321,3) oraz gminę 

Ogrodzieniec, gdzie wskaźnik ten jest najniższy (285,6). Świadczy ona o dużej świadomości 

prozdrowotnej mieszkańców. W gminie Żarki występuje stosunkowo dobra dostępność 

mieszkańców do opieki zdrowotnej, specjalistyczna oferta zakładu opieki zdrowotnej, oraz 

stosunkowo dobra dostępność aptek (2802 mieszkańców przypadających na 1 aptekę 

ogólnodostępną). 

 

Pomoc społeczna 

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie pomocy społecznej w gminie Żarki jest Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem tej jednostki jest „wspomaganie osób 

i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa 

w życiu społecznym”. MGOPS m.in. przeprowadza wywiady środowiskowe i realizuje wypłatę 
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świadczeń pomocy społecznej (świadczeń rodzinnych, alimentów, dodatków do zasiłków). Liczba 

osób, które w 2015 r. skorzystały z różnych form pomocy społecznej wyniosła w gminie 911 z 363 

rodzin. Najczęściej pomoc była udzielana z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub 

ciężkiej choroby. Na kolejnym miejscu znalazły się ubóstwo i bezrobocie. Znacznie rzadziej 

występującym powodem udzielania pomocy społecznej jest przemoc w rodzinie czy interwencja 

kryzysowa. W gminie Żarki pomoc niepełnosprawnym i osobom starszym udziela Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z usług opiekuńczych w 2015 r. korzystało w gminie 

25 osób. Ważnym zadaniem gminy jest przeciwdziałanie biedzie i bezrobociu – w tym celu 

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki celowe i okresowe. Z zasiłków celowych na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w 2015 r. skorzystało 175 osób, natomiast z zasiłków 

okresowych (ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność) skorzystało 

98 osób. Praca socjalna służy wzmocnieniu aktywności i samodzielności osób i rodzin. Często 

realizowana jest w formie kontraktu socjalnego. W 2015 r. gmina realizowała 43 kontrakty. 

MGOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie. W 2015 r. Ośrodek zapewnił 

zatrudnienie 12 długotrwale bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych. W okresie 

2014-2015 w gminie realizowany był projekt unijny „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 

osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Żarki”. W jego ramach 22 osoby skorzystały 

z różnych form wsparcia. W latach 2012-13 z aktywnej integracji skorzystało 12 osób. W 2011 roku – 

było to 15 bezrobotnych, a wcześniej jeszcze 24 osoby. Kolejnym kierunkiem działalności Ośrodka 

jest pomoc osobom zagrożonym przemocą. Realizacją zadań w tym zakresie zajmuje się Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie. W 2015 roku w 13 

rodzinach zostały założone 22 Niebieskie Karty. Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej systematycznie spada, jednak ta tendencja prognozowo 

będzie wzrastać, gdyż nasila się problem starzenie się mieszkańców, co przełoży się na rosnące 

zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pomocy materialnej. W przyszłości będzie rosło również 

znaczenie środowiskowej pomocy udzielanej osobom w postaci usług świadczonych w miejscu 

zamieszkania.  

Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo w gminie zapewniają wyspecjalizowane instytucje takie jak: Straż Miejska, 

Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe. Dodatkowo na terenie gminy 

funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Ostrów, OSP Zaborze, OSP Czatachowa, OSP 

Wysoka Lelowska, OSP Kotowice, OSP Jaworznik, OSP Przybynów, OSP Żarki, oraz Grupa Jurajska 

GOPR. Gmina Żarki podlega pod Komendę Powiatową Policji w Myszkowie i Komendę 

Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Posterunek policji w Żarkach został zlikwidowany, 

jednakże na drogach pojawiają się patrole policyjne. W gminie Żarki występuje problem niskiego 

poziomu bezpieczeństwa drogowego: w 2015 r. zatrzymano 40 osób nietrzeźwych, a na 

głównych drogach biegnących przez gminę zanotowano liczne wykroczenia związane 

z przekraczaniem prędkości (wg statystki z 2015 r. na ul. Moniuszki na DW nr 793 odnotowano 181 

wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości, na DW nr 789 w rejonie ul. Ofiar Katynia –95 

wykroczeń). Wpływa to niekorzystnie na jakość życia i subiektywne poczucie bezpieczeństwa u 

mieszkańców i świadczy o potrzebie podjęcia wzmożonych działań informacyjnych 

i prewencyjnych wśród kierowców.  

Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 
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Na terenie gminy Żarki coraz większą rolę w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego 

odgrywają oddolne inicjatywy mieszkańców. Istotny udział w pobudzaniu aktywności społecznej 

i obywatelskiej w gminach mają organizacje pozarządowe. Na terenie gminy Żarki działa wiele 

organizacji pozarządowych, w tym ponad 10 stowarzyszeń, 9 Ochotniczych Straży Pożarnych 

(OSP Ostrów, OSP Zaborze, OSP Czatachowa, OSP Wysoka Lelowska, OSP Kotowice, OSP 

Jaworznik, OSP Przybynów, OSP Żarki), a także liczne kluby (Sportowy Klub Jeździecki Wolta, 

Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki, Klub Sportowy Kotowice, Uczniowski Klub Sportowy 

Lider, Champion). Funkcjonuje także Żareckie Towarzystwo Siatkarskie w Żarkach, Obywatelski 

Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach, stowarzyszenia o turystycznym profilu działalności. Na 

terenie jednostki prowadzona jest aktywna działalność na rzecz seniorów, którzy wnoszą wkład 

w rozwój lokalnej społeczności. Organizują się oni wokół inicjatywy Senior Obywatelski, 

propagują zdrowy styl życia tworząc nieformalne grupy jak Grupa Aktywnych Pań. Dla 

mieszkańców ważną rolę odgrywa sportowy Klub LKS Zieloni Żarki, którego początki sięgają 1954 

r. Działa nieformalna  sekcja biegowa „Biegaj z Żarkami”, która zrzesza wszystkich fanów biegania 

oraz promuje tę formę aktywności w gminie. Gmina Żarki może pochwalić się wysoką frekwencją 

podczas wyborów samorządowych, która ostatnim razem tj w 2014 r. wyniosła 65,33% i była 

wyższa o 20 p.p. od średniej dla województwa śląskiego. Tak wysoka frekwencja wskazuje na to, 

że mieszkańcy troszczą się o losy i kierunki rozwoju swojej gminy.  

 

2.2 Główne wnioski z „Analizy zasobów turystycznych gminy Żarki” 

 

 „Analiza zasobów turystycznych gminy Żarki” to dokument komplementarny do „Raportu 

o stanie Miasta i Gminy Żarki. Diagnozy społeczno-gospodarczej”, w złożony sposób ukazujący 

turystyczną sytuację gminy. Omawia i analizuje zasoby turystyczne gminy (inwentaryzacja 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), zagospodarowanie turystyczne, w tym różne rodzaje 

infrastruktury turystycznej. Porusza też kwestię turystyki w gminie Żarki – jej form oraz ruchu 

turystycznego w odniesieniu do trendów polskich i zagranicznych. W „Analizie…” opierano się na 

danych pozyskanych z UMIG Żarki, na statystykach Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego, informacjach zamieszczonych na oficjalnej stronie turystycznej gminy Żarki 

(www.turystykazarki.pl) oraz raportach i opracowaniach naukowych. Odnoszono się głównie do 

danych i wydarzeń z ostatnich lat (2014, 2015, częściowo 2016), a opis zasobów turystycznych 

obejmuje stan na kwiecień 2016.  

Poniższy rozdział stanowi syntezę najważniejszych treści zawartych w „Analizie…”. Pełna wersja 

tego dokumentu analityczno-diagnostycznego stanowi Załącznik 2 do niniejszej Strategii. 

Zasoby turystyczne 

Na zasoby turystyczne gminy Żarki składają się walory turystyczne, dostępność komunikacyjna 

i zagospodarowanie turystyczne. 
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Walory turystyczne gminy omawiano w podziale na walory środowiska naturalnego tzw. 

przyrodnicze oraz walory pozaprzyrodnicze – kulturowe (elementy materialnego i duchowego 

dziedzictwa kulturowego). 

Walory przyrodnicze 

Gmina Żarki dzięki swojemu położeniu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jako gmina 

jurajska, posiada atrakcyjne środowisko przyrodnicze. Są to zarówno piękne widoki i krajobrazy, 

jak i elementy skalne umożliwiające wędrówki i wspinaczkę. Liczna roślinność objęta ochroną, 

także korzystnie wpływająca na klimat i jakość powietrza.  

Do głównych walorów przyrodniczych gminy Żarki zalicza się: 

– Specyfikę rzeźby terenu i formacji geologicznych: charakterystyczny dla Wyżyny 

Częstochowskiej krajobraz jurajski z licznymi ostańcami wapiennymi; skały do wędrówek 

i wspinaczki w rejonie Suliszowic i Zaborza, Przewodziszowic (łącznie kilkanaście skał, 

m.in. Kazalnica Suliszowicka, Skały Zastudnie, Skały Rajce); Kuesta Jurajska – doskonały 

punkt widokowy; amonity: zachowane w skałach górnej Jury skamieniałości wymarłych 

przed 65 mln lat organizmów wodnych; biały kamień wapienny (kamień jurajski) 

stanowiący znak charakterystyczny regionu. 

– Bogactwo fauny i flory: liczne kompleksy leśne (głównie lasy sosnowe i mieszane) – 

lesistość gminy wynosi 33%; zróżnicowana fauna i flora: w przypadku roślinności także 

gatunki endemiczne i chronione: przytulina krakowska, dziewięćsił bezłodygowy, 

przebiśniegi, zawilce, sasanki łąkowe, przylaszczka pospolita, roślinność torfowiskowa 

(mszaki, bagno, łochynie), wśród zwierząt m.in. nietoperze, bocian czarny. 

– Liczne zbiorniki wodne: sieć hydrograficzna w Żarkach jest stosunkowo uboga, jednakże 

z otworów jurajskich wypływają liczne źródła np. źródło przy Sanktuarium w Leśniowie, 

źródło „Spod Brzozy”, zespół źródeł w Jaworzniku (znajdują się w erozyjnej dolinie 

Wąwóz Rachwalec); staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej; stawy rybne w Jaworzniku 

(hodowla karpi, pstrągów), a także miejskie kąpielisko w Żarkach. 

– Powyższa bioróżnorodność łączy się z występowaniem na terenie gminy następujących 

form ochrony przyrody: pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (łącznie 12), obszar 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Złotopotocka oraz dwa rodzaje 

obszarów prawnie chronionych – park krajobrazowy (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd) 

i rezerwat przyrody (Cisy Przybynowskie). 

 

Walory kulturowe 

Na walory kulturowe gminy Żarki składa się dziedzictwo materialne oraz niematerialne tj. historia, 

tradycje, zwyczaje. Niewątpliwym atutem jest bogata historia gminy oraz tradycje związane 

z rozkwitem rzemiosł i handlu.  

Tradycja handlowa od XVI wieku łączy się z odbywającymi się w miasteczku żareckimi jarmarkami 

(w 1556 roku król Zygmunt August nadał Żarkom przywilej targowania - jeden cotygodniowy targ 

i pozwolenie, by odbywały się trzy jarmarki w ciągu roku: na św. Stanisława, na Nawiedzenie 
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Matki Boskiej i na Św. Andrzeja). Obecnie co środę i sobotę na ok. 500 stoiskach zlokalizowanych 

na powierzchni 1,5 ha sprzedawcy prezentują lokalne produkty i przedmioty codziennego użytku, 

kupić można też żywy inwentarz: trzodę chlewną, kaczki, kury, kozy, króliki, gołębie. 

Oprócz tradycji kupieckiej istotną składową kulturowego dziedzictwa gminy jest tradycja 

rzemieślnicza – związana z pięcioma głównymi rzemiosłami obecnymi w Żarkach od wieków: 

młynarstwem, piekarstwem, szewstwem, bednarstwem i kołodziejstwem. Szczególne miejsce 

zajmuje wśród nich szewstwo, gdyż jest nadal, choć na mniejszą skalę niż dawniej, praktykowane 

w rodzinnych zakładach. 

Na specyfikę Żarek składa się także wielokulturowość miasteczka, które od XVI/XVII wieku 

zamieszkiwali Żydzi. Znacząco wpłynęli oni na rozwój gospodarczy miasteczka, zwłaszcza handlu. 

Żareccy Żydzi stworzyli dużą społeczność: w końcu XVIII wieku stanowili blisko 50% ogółu 

mieszkańców. Niemal cała ludność żydowska uległa zagładzie podczas II wojny światowej, 

obecnie na terenie miasta pozostały ślady materialne kultury m.in. zabudowa, kirkuty, synagoga. 

Na kulturowe walory turystyczne gminy składają się liczne obiekty, z których część wpisana jest 

do rejestru zabytków województwa śląskiego. Najistotniejsze z nich to: 

– historyczna zabudowa miasta Żarki, 

– budowle sakralne: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – zespół przyklasztorny braci 

Paulinów (kościół Nawiedzenia NMP, klasztor Paulinów, dzwonnica, ołtarz polowy, Dom 

Pielgrzyma i kaplica nad źródłem), ruiny kościoła św. Stanisława w Żarkach na wzgórzu 

Laskowiec, Kościół pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach, Kościół pod 

wezwaniem św. Barbary w Żarkach, Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Piotra 

i Pawła w Przybynowie, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie, dawna synagoga w Żarkach – 

obecnie nie jest miejscem kultu, w wyremontowanym budynku znajduje się siedziba domu 

kultury; 

– cmentarze różnych wyznań; cmentarz rzymsko-katolicki w Żarkach (`z drugiej połowy XIX 

wieku), cmentarz wojenny w Kotowicach, z okresu I wojny światowej, kirkut na 

Kierkowie, miejsce pamięci po Starym Kirkucie; 

– fortyfikacje: ruiny strażnicy obronnej z XIV wieku, Żarki – Przewodziszowice, ruiny 

średniowiecznej strażnicy w Suliszowicach, zespół bunkrów będących pozostałością 

fortyfikacji z II wojny światowej – Wzgórze Parchowotka;  

– zabytkowy zespół stodół w Żarkach, żareckie targowisko; 

– muzea i skanseny: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (powstałe w 

oryginalnym budynku dawnego młyna), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie – 

funkcjonuje w ramach gospodarstwa agroturystycznego w odrestaurowanej XIX-wiecznej 

chacie. 

Wśród elementów szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, które podnoszą turystyczną 

atrakcyjność gminy Żarki znajdują się także lokalne produkty kulinarne np. chleb tatarczuch 

(wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), żareckie 

obwarzanki odpustowe, pieczonki, mleko, sery, nalewki, pierogi, wędliny – domowej produkcji, 
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miody z lokalnych pasiek, chleb ze smalcem, drożdżówka; przysmaki oferowane przez 

Sanktuarium w Leśniowie, czyli szereg różnych produktów typu: ciasteczka, czekolady, herbaty, 

miody, balsamy, herbaty oraz produkty rolne i zioła z ogrodu.  

Imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, stanowią dodatkowy walor i zasób turystyczny 

gminy, który może, po odpowiednim wykreowaniu i dopracowaniu, zostać produktem lokalnym. 

W przypadku gminy Żarki warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia i imprezy:  

 Cyklicznie odbywający się żarecki targ: w środy i soboty.  

 Kupiecki Sąsiek odbywający się kilka razy w roku w jednej z zabytkowych żareckich stodół. 

Podczas wydarzenia odbywają się pokazy produktów tradycyjnych i rękodzieła, istnieje 

możliwość spróbowania lokalnych przysmaków czy nabycia pamiątek z regionu. Sąsiek 

otwarty jest w soboty np. podczas weekendu majowego, weekendu po Bożym Ciele oraz 

weekendu podczas święta Matki Bożej Zielnej. W 2006 roku Sąsiek został odznaczony 

Certyfikatem Częstochowskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny.  

 Dni Żarek odbywają się raz w roku, najczęściej w końcu czerwca (koncerty, występy, 

zawody, turnieje, konkursy dla dzieci i dorosłych). 

 Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Leśniowskiej, zawsze 2 lipca oraz w pierwszą 

niedzielę po 2 lipca, organizowana przez Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. 

 Imprezy sportowe: bieg Jurajskich Ścieżek (biegi na różnych dystansach oraz marsz 

Nordic Walking), nocna odsłona biegowego wydarzenia pn. „Biegaj z duchami Jurajskimi 

Ścieżkami w Żarkach”, a także narciarskie biegi zimowe.  

Na terenie gminy, w Czatachowie, odbywa się od 2007 konwent Flamberg – coroczne 

ogólnopolskie spotkanie miłośników fantastyki i gier fabularnych (RPG), które przyjmuje formę 

zjazdu namiotowego. Gmina Żarki jest jednym z gospodarzy dużej międzynarodowej imprezy 

kolarskiej pn. XIII Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski ,,Szlakami Jury” upamiętniający 

dokonania gen. Ziętka w kat. Junior Młodszy i Junior. W tym kontekście należy nadmienić, że 

w 2016 roku w Żarkach zawitała także Industriada, bowiem Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym 

Młynie dołączyło do grona obiektów objętych tym festiwalem. Industriada – coroczne święto 

Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – to jeden z najważniejszych europejskich 

festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe. Jest rozpoznawalnym i bardzo pozytywnie 

odbieranym wydarzeniem na terenie województwa. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest dla 

gminy bardzo korzystne: przyciągnie wielu turystów i zwiększy rozgłos o Żarkach. 

Dostępność komunikacyjna 

Gmina położona jest w pobliżu szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych. 

Przez gminę Żarki przebiegają trzy drogi wojewódzkie (DW 789, DW 792, DW 793), pięć dróg 

powiatowych, a także liczne drogi gminne. Istnieje dogodne połączenia drogowe w kierunku 

Częstochowy, Kielc, Katowic, Opola. Dla zmotoryzowanych turystów jest zatem niewątpliwie 

łatwy dojazd samochodowy z woj. śląskiego czy okolicznych gmin jurajskich. Jednak dojazd koleją 

prowadzi do pobliskich miejscowości np. Myszków, Żarki-Letnisko czy Poraj, z których do gminy 

Żarki trzeba jeszcze dojechać. Transport kołowy z tych miejscowości zapewniony jest jedynie z 

Myszkowa – przez prywatnego przewoźnika (dość częste kursy). Transport wewnętrzny po 
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terenie gminy jest słabo rozwinięty, co niekorzystnie wpływa na ogólną dostępność 

komunikacyjną. Duże utrudnienie stanowi brak regularnych kursów, które obejmowałaby 

wszystkie sołectwa i uwzględniały elementy atrakcyjne turystycznie (obecnie kursy prywatnego 

przewoźnika, które przecinają gminę, są fragmentami większej trasy. Natomiast jeśli chodzi o 

gęstość szlaków (pieszych i rowerowych) umożliwiających turyście odbywanie wycieczek 

w obrębie wybranego regionu turystycznego czy dotarcie do gminy w ten sposób z sąsiednich 

miejscowości/gmin, to jest to mocna strona Żarek – na terenie gminy znajduje się wiele szlaków 

pieszych i rowerowych, oznakowanych wg wytycznych PTTK. 

Zagospodarowanie turystyczne: infrastruktura turystyczna, paraturystyczna, społeczna 

Baza noclegowa i gastronomiczna 

W gminie Żarki funkcjonuje ok. 20 obiektów oferujących noclegi (dane na 6.04.2016 r.). Baza 

noclegowa jest dość zróżnicowana i o różnym standardzie, dzięki czemu odpowiada na potrzeby 

różnych typów turystów. Wśród nich znajduje się schronisko młodzieżowe, ośrodek 

wypoczynkowy, najpopularniejsze są gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne, ze 

szczególnym uwzględnieniem pokoi gościnnych o bardzo wysokim standardzie w Żarkach.  

Najwięcej obiektów noclegowych znajduje się w Żarkach, Przybynowie i Jaworzniku. 

W większości obiektów turyści muszą sami zapewnić sobie wyżywienie, mając do dyspozycji 

aneks kuchenny. Obiekty na terenie gminy są doskonałą bazą wypadową w różne zakątki Jury. 

W gospodarstwach agroturystycznych odwiedzającym są zapewniane dodatkowe atrakcje 

w postaci warsztatów rękodzieła, kulinarnych, lekcji edukacyjnych, spotkań z domowymi 

zwierzętami, degustacje lokalnych przysmaków. Jeżeli gminie zależy na rozwoju funkcji 

turystycznej i zatrzymaniu jednodniowych odwiedzających na dłużej, należy rozwijać bazę 

noclegową gminy. Znaczne starania w tym zakresie zostały poczynione: w 2016 łączna liczba 

pokoi wynosiła 118, a wszystkich miejsc noclegowych – 344 (dla porównania w 2005 r. – 105 

miejsc), ale wciąż należy wiele robić, aby wydłużać czas pobytu turystów.  

Analizując dynamikę powstawania miejsc noclegowych na obszarze gminy Żarki, widać 

pozytywne tendencje – liczba miejsc wzrasta, szczególnie kwater prywatnych, co z jednej strony 

zwiększa atrakcyjność turystyczną gminy, a z drugiej – świadczy o rosnącej świadomości 

mieszkańców – zaczynają dostrzegać potencjał turystyczny okolicy i swoją sprawczość 

w kształtowaniu rynku. W rozwoju bazy noclegowej warto byłoby stawiać na ofertę 

ekoturystyczną, która praktycznie nie wstępuje na terenie województwa śląskiego. Jednocześnie 

jest to rodzaj oferty popularny i ceniony za granicą, a w ostatnich latach coraz bardziej atrakcyjny 

dla Polaków. 

Obiekty gastronomiczne na terenie gminy Żarki funkcjonują zarówno jako samodzielne placówki 

lub w połączeniu z obiektami noclegowymi. Baza gastronomiczna jest stosunkowo niewielka (13 

lokali, w tym 4 restauracje) i koncentruje się w mieście Żarki. Warto rozwijać tę bazę, 

w szczególności pod kątem letnich turystów, poszerzając o punkty małej gastronomii typu 

lodziarnie, bary z regionalnymi przekąskami. Dobrym rozwiązaniem są też punkty mobilne np. 

foodtrucki, „kawiarnie na kółkach”, które powinny znaleźć się w pobliżu atrakcji turystycznych, 
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także na terenach wiejskich np. w okolicach skał wspinaczkowych czy jako infrastruktura przy 

skwerach/postojach rowerowych. 

Infrastruktura turystyczna towarzysząca 

Przez gminę Żarki przebiega wiele szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Należą do nich: 

― niebieski pieszy „Szlak Warowni Jurajskich”,  

― żółty pieszy Szlak Żarecki,  

― żółty pieszy szlak Zamonitu,  

― czarny pieszy szlak im. Barbary Rychlik,  

― żółty szlak rowerowy Szlak Zagród Agroturystycznych,  

― niebieski szlak rowerowy im. K. Karlińskiego,  

― zielony szlak rowerowy „Zygmunta Krasińskiego”,  

― czarny szlak rowerowy Myszków-Siewierz,  

― czerwony Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd.  

Przez gminę przebiegają także dwa szlaki konne: Transjurajski Szlak Konny oraz Międzygminny 

Szlak Konny Koziegłowy – Żarki - Poraj. 

Ponadto przez gminę przebiega Szlak Atrakcji Turystycznych tzw. jurajskie ścieżki łączące 

najciekawsze atrakcje turystyczne północnej Jury. To ponadregionalny produkt turystyczny: 

łącznie 22 km asfaltowych ścieżek spacerowo-rowerowych przebiegających przez sąsiadujące ze 

sobą trzy gminy: Żarki, Janów, Niegowa. Trasy są oznakowane zgodnie z zasadami znakowania 

szlaków PTTK. Wzdłuż nich zlokalizowano 13 zadaszonych miejsc do odpoczynku ze stojakami na 

rowery. Na terenie gminy Żarki ścieżki przebiegają m.in. w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej 

Leśniowskiej, Pustelni św. Ducha w Czatachowie, Muzeum Dawnych Rzemiosł, Zabytkowego 

Zespołu Stodół wraz z targowiskiem, strażnicy w Przewodziszowicach. W ramach jurajskich 

ścieżek pieszo-rowerowych proponuje się cztery trasy w różnych wariantach (co daje łącznie 7 

różnych propozycji wycieczkowych). 

 

Na terenie gminy Żarki znajdują się też szlaki tematyczne/edukacyjne: 

– Szlak Kultury Żydowskiej przebiega przez miasto Żarki, nawiązuje i promuje kulturę 

żydowską i zachowane jej ślady materialne.  

– Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych skupiający gospodarstwa wiejskie, które 

prowadzą działalność agroturystyczną i trzymają w zagrodach zwierzęta (Zagroda 

plastyczno-kulinarna „Maciejówka” w Ostrowie, Zagroda U Strusia w Przybynowie oraz 

Agrogospodarstwo „Pod Skałką” w Przybynowie). 

– Quest „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa” edukacyjny szlak pełen 

zagadek i zadań, który łącząc zabawę z edukacją przybliża historię i tradycje Żarek. 
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Na terenie gminy funkcjonuje jeden Punkt Informacji Turystycznej, mieści się on w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach. Po niezbędne informacje turyści mogą kierować się także 

do Urzędu Miasta i Gminy oraz Starego Młyna w Żarkach. Właściciele kwater i gospodarstw 

agroturystycznych są szczególnie szkoleni w zakresie udzielania informacji turystycznych.  

Na terenie gminy znajdują się 4 wypożyczalnie sprzętu sportowego (rowery, kijki do Nordic 

Walking, narty biegowe). Mimo, że w Suliszowicach i Przewodziszowicach znajdują się skały 

przyciągające fanów wspinaczki skałkowej, to na terenie gminy nie funkcjonuje żadna 

wypożyczalnia sprzętu wspinaczkowego ani szkoła oferująca kursy wspinaczki. Jest to więc pole 

do aktywności dla kolejnych inicjatyw gospodarczych. 

Na terenie gminy infrastrukturę turystyczną rozszerzają następujące przedsięwzięcia: 

– Pracownia Etno-Jura, Pracownia Zabawek, Pracownia Jura - prywatne przedsięwzięcie o 

bogatej ofercie turystyczno-edukacyjnej. Organizowane są ciekawe warsztaty 

rękodzielnicze dla szkół i przedszkoli, osób dorosłych i całych rodzin.  

– Hokus Pokuss Manufaktura Słodyczy – produkcja słodyczy o oryginalnych smakach, 

kształtach – warsztaty, pokazy, słodycze okazjonalne. 

– Przystań Leśniów – „Mali włoscy kucharze” – warsztaty robienia pizzy pod okiem 

profesjonalnego kucharza  oraz „gazikiem przez Jurę” – wyprawy samochodami 

wojskowymi. 

Infrastruktura paraturystyczna i społeczna: 

Pozostałe elementy infrastruktury istotne w kontekście atrakcyjności turystycznej gminy Żarki to 

obiekty sportowe i wypoczynkowe (m.in. Turystyczna Frajda – linowy plac zabaw wraz 

z parkingami, miejscami do odpoczynku, Klub Jeździecki Wolta w Jaworzniku, stajnia Jaroszówka 

w Jaroszowie, obiekty przy LKS: stadion, sauna w budynku klubowym, kort tenisowy, skatepark, 

siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kąpielisko miejskie i teren wokół: boiska do piłki plażowej, 

siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kawiarenka), a także obiekty rozrywkowe i kulturalne (m.in. 

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, świetlice 

wiejskie). 

Na terenie gminy działalność prowadzą przewodnicy, piloci wycieczek, prywatna firma 

turystyczna oferująca kompleksową propozycję spędzania czasu na Jurze. 

Branża turystyczna w gminie Żarki mocno ze sobą współpracuje. Efektem współpracy jest 

sprzedaż wspólnej oferty turystycznej partnerów prywatnych, publicznych i innych znaczących 

w regionie, m.in. Zamkiem w Ogrodzieńcu. 

W gminie Żarki działa jeden touroperator, który wiosną 2016 roku przygotował katalog 24 – 

wycieczek po Żarkach i po Jurze we współpracy ze Spółką Zamek w Ogrodzieńcu pn. „Przygoda 

na Jurze”. Katalog został nagrodzony na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie 

w 2016r. . 
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Turystyka w gminie Żarki 

 

Ruch turystyczny     

Ruch turystyczny w gminie nie należy do imponujących, jednakże w okresie 2004-2014 znacząco 

się zwiększył. Z danych GUS wynika, że w 2014 roku gminę odwiedziło 530 turystów, którym 

udzielono 816 noclegów. Średnia długość pobytu turysty w gminie wyniosła 1,5 dnia. Te dane 

statystyczne nie odzwierciedlają jednak pełnego ruchu turystycznego, gdyż odnoszą się tylko do 

obiektów posiadających powyżej 10 miejsc noclegowych, tak więc nie uwzględniają licznych 

mniejszych gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych (w gminie Żarki dominują 

obiekty do 10 lub 20 miejsc noclegowych), a także nie uwzględniają jednodniowego ruchu 

turystycznego związanego z wypoczynkiem mieszkańców pobliskich miejscowości, wycieczkami 

szkolnymi docelowymi i tranzytowymi, uczestnictwem w warsztatach czy imprezach kulturalnych. 

Z danych statystycznych GUS wynika, że gminy w zasadzie nie odwiedzają turyści zagraniczni. 

Nawet jeśli nie odzwierciedla to w pełni rzeczywistości, to na podstawie analizy tego wskaźnika 

dla sąsiednich gmin (ok. 100-200 osób rocznie), można zakładać, że są to wartości niskie. 

Natomiast analizując liczbę turystów ogółem w 2014 r. odnotowuje się dziesięciokrotny wzrost 

w porównaniu do 2004 r. (2004 r. – 53 osoby, 2014 r. – 530), co jest pozytywnym sygnałem.  

Na ruch turystyczny na terenie gminy składa się także jednodniowy ruch wycieczkowy powiązany 

z turystyką edukacyjną, który wzmocnił się w ostatnim czasie (2015-2016) w związku 

z działalnością takich instytucji, jak Muzeum Dawnych Rzemiosł, Manufaktura Słodyczy Hokus 

Pokuss, Pracownie: EtnoJura, Zabawek, Jura, Miniskansen Wsi Jurajskiej czy zagroda Maciejówka. 

Do Żarek przyjeżdżają dzieci i młodzież na warsztaty prowadzone przez animatorów objęte jedną 

ofertą sprzedażową. Ponadto ruch turystyczny generuje także działalność wystawiennicza 

Muzeum Dawnych Rzemiosł, które w okresie od 2.08.2015 do 9.05.2016 odwiedziło łącznie 10 059 

osób (w tym 4236 turystów indywidualnych). W 2015 roku (sierpień-grudzień) w Starym Młynie 

było 105 grup zorganizowanych, a w 2016 r. w okresie styczeń-kwiecień – 76.  

Kolejnym przykładem istotnym w kontekście omawiania ruchu turystycznego w gminie 
związanego z turystyką edukacyjną są zagrody edukacyjne. Przykładowo z oferty edukacyjnej 
Agrogospodarstwa „Pod Skałką” korzysta ponad 15 tys. osób rocznie, bardzo dobre wyniki 
odnotowuje też zagroda Maciejówka w Ostrowie. 

Ponadto znaczący jednodniowy ruch turystyczny generuje Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 

Patronki Rodzin w Żarkach. Szacuje się, że Sanktuarium w Leśniowie przyciąga około 80 tys. 

turystów rocznie. Szczegółowe statystyki obejmują tylko grupy zorganizowane: ok. 400-500 grup 

rocznie, liczących łącznie ok. 30 tys. osób.  

Elementem, który umacnia ruch turystyczny, szczególnie w kontekście jednodniowych grup 

zorganizowanych, jest wspólny katalog wycieczek i pakietowa sprzedaż atrakcji. Gmina Żarki jest 

jedyną, która postawiła na pakiety i wspólną sprzedaż usług. Przykładowo, grupy w pakiecie 

z innymi atrakcjami stanowiły ponad połowę (47) z 76 grup zorganizowanych, które w 2016r. 

odwiedziły Muzeum w Starym Młynie. Poszczególne obiekty (np. Pracownia EtnoJura, Muzeum 

Dawnych Rzemiosł, Hokus Pokuss, Maciejówka) sprzedają średnio po kilka pakietów miesięcznie, 

zwiększając sobie wzajemnie ruch i „dzieląc” turystami. Dzięki wspólnym staraniom, łącznie udaje 

się sprzedać nawet po kilkanaście pakietowych wycieczek miesięcznie. 
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Gmina Żarki ulokowana jest wśród konkurencyjnych jednostek, z którymi podziela podobne 

walory przyrodnicze, W pobliżu znajdują się takie silne atrakcje turystyczne, jak Zamek 

Ogrodzieniec, zamek w Olsztynie, zamek w Mirowie (gmina Niegowa) oraz zamek w Bobolicach 

(gmina Niegowa). Ta przyrodnicza i kulturowa atrakcyjność sąsiednich gmin z jednej strony 

wpływa korzystnie: następuje swoista dyfuzja ruchu turystycznego – turyści mogą potraktować 

gminę jako bazę wypadową albo jeden z celów swoich wycieczek po Jurze. Z drugiej strony 

sąsiednie gminy stanowią silną konkurencję i przechwytują turystów, dzięki większej dostępności 

komunikacyjnej czy lepiej rozwiniętej infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej. 

Czynnikiem korzystnym są także wzrostowe tendencje obserwowalne w ruchu turystycznym na 

terenie województwa śląskiego. W roku 2014, w porównaniu do poprzednich, wzrosła zarówno 

liczba turystów, jak i liczba noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Zwiększyła się też 

liczba turystów zagranicznych. 

Szansą na zwiększeniu ruchu turystycznego w Żarkach byłoby zbudowanie silnej pozycji gminy 

jako bazy wypadowej do atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Konieczne jest 

przygotowanie takiej oferty, która potrafiłaby zatrzymać turystów na dłuższy wypoczynek 

i zachęcała do powrotu. Można to osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury i produktów 

turystycznych.  

Główne trendy w turystyce światowej i polskiej  

Wśród kierunków charakterystyczne dla turystyki XXI wieku, które są szczególnie istotne 

w kontekście gminy Żarki są: 

– wzrost roli wypoczynku aktywnego w kontraście do tradycyjnego (biernego) wypoczynku 

nad wodą, 

– wzrost popularności turystyki na obszarach wiejskich (szczególnie wśród ludności 

miejskiej), w bliskim kontakcie z przyrodą, 

– wzrost znaczenia czystego środowiska przyrodniczego jako wartości dla podróżujących 

(„ekologizacja” niektórych komercyjnych form turystyki), 

– wzrost znaczenia doznań estetycznych, jak również emocji w doświadczeniu 

turystycznym,  

– dynamicznie rozwijająca się turystyka wellness i spa, 

– model turystyki 3xE (z ang. Entertainment–Exictement–Education) czyli stawiający na 

połączenie rozrywki, ekscytacji i edukacji. W formułę tego typu zwiedzania wpisuje się 

turystyka kulturowa oraz edukacyjna, m.in. questing. 

– wzrost popularności nowych form turystyki, m.in. turystyki wiejskiej, ekoturystyki, a także 

turystyki festiwalowej. 

 

Formy turystyki w Żarkach 

W gminie Żarki można zaobserwować obecność i rozwijanie takich rodzajów turystyki jak: 

religijno-pielgrzymkowa (główny ośrodek docelowy - Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 

w Leśniowie ze słynną figurą Matki Bożej), kulturowa (m.in. Muzeum Dawnych Rzemiosł 

w Starym Młynie, Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Kultury Żydowskiej), 
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edukacyjna, aktywna/rekreacyjna, wiejska, oraz łącząca te formy turystyka weekendowa oraz 

rodzinna.  

Gmina Żarki oferuje duże możliwości dla rozwoju agroturystyki dzięki bogatym walorom 

przyrodniczym, rozległej lesistości, dużej otwartości terenu. Większość obiektów noclegowych 

w gminie Żarki to prywatne kwatery i gospodarstwa agroturystyczne (15 na 20, czyli ok. 70% oferty 

bazy noclegowej), a istniejąca oferta agroturystyczna jest zróżnicowana.  

Odbiorcami prężnie rozwijającej się turystyki edukacyjnej są przede wszystkim dzieci i młodzież. 

Szkolne wycieczki autokarowe przyjeżdżają na warsztaty oferowane przez żareckie organizacje. 

Znacząco rośnie ruch związany z tym rodzajem turystyki w ostatnich latach, niektóre z organizacji 

odnotowały nawet dwu/trzykrotny wzrost liczby odwiedzających. Przygotowane foldery i pakiety 

(sieciowanie usług) dla grup zorganizowanych to znaczący element sukcesu tego rodzaju 

turystyki. W północnej części województwa śląskiego gmina Żarki jest jedyną, która tak mocno 

postawiła na rozwój oferty edukacyjnej (edukacja i zabawa, edukacja oparta o dziedzictwo 

kulturowe), co zdecydowanie stawia ją jako atrakcyjne miejsce dla wycieczek przedszkolnych 

i szkolnych. Konieczne jest jednak przygotowanie osobnej oferty edukacyjnej kierowanej do 

klientów indywidualnych na czas długich weekendów, wakacji, ferii, czy w ogóle weekendów. 

Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione i oferty tego typu przygotowano np. na 

Majówkę 2016.  

Na podstawie analizy walorów turystycznych można uznać, że gmina Żarki jest także 

odpowiednim miejscem do rozwoju ekoturystyki, turystyki kwalifikowanej – wspinaczkowej (ze 

względu na położenie na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, liczne skały, przyciągają 

fanów wspinaczki, ale do tej pory brak infrastruktury i promocji nakierowanej na tę grupę 

odbiorców). Na terenie gminy zauważa się również potencjał do rozwoju form takich, jak 

turystyka hobbystyczna – amonitowa, biznesowa i konferencyjna. Istnieje też baza do rozwijania 

turystyki kwalifikowanej: jeździeckiej (profesjonalnie przygotowane trasy: Międzygminny Szlak 

Konny prowadzi od Przybynowa przez Jaroszów po Czatachowę, przez teren gminy przebiega 

Transjurajski Szlak Konny prowadzący od Krakowa do Częstochowy. Do tego działa Stadnina 

Jaroszówka oraz Stajnia Wolta Jaworznik). 

Turystyka konferencyjno-biznesowa nie jest popularna na terenie gminy, z uwagi na 

niedostatecznie wykształconą bazę pod tego typu turystykę – brak hoteli i niewielka liczba sal 

konferencyjnych i szkoleniowych. W tym kontekście wyraźnie zaznacza się potrzeba dużego 

obiektu noclegowego mogącego pomieścić „autokar”, czyli ok. 40-50 osób np. wycieczkę 

szkolną, imprezę firmową. 

Gmina Żarki stara się wpisywać w obecne trendy turystyki polskiej i światowej, szczególnie w te 

związane z turystyką edukacyjną i aktywną (realizowanie modelu 3xE, wzrost znaczenia 

aktywnego wypoczynku, zwiększenie popularności turystyki na obszarach wiejskich). Zaleca się 

zatem kontynuację poczynionych w tym kierunku działań. Ponadto, istnieją zasoby turystyczne 

(m.in. skały wspinaczkowe, lasy i obszary chronione, jurajski krajobraz, dogodna lokalizacja 

gminy), które świadczą o potencjale gminy do zaistnienia trendów związanych z ekoturystyką, 

turystyką wiejską, komercjalizacją wspinaczki. Jednakże, aby to się stało należy rozwijać 

podstawową infrastrukturę, w tym bazę noclegową i gastronomiczną, a także tworzyć 
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wyspecjalizowaną ofertę, pamiętając o dodatkowych atrakcjach wypełniających czas wolny 

turystów.  

Produkty turystyczne  

W przypadku Gminy Żarki istnieją pewne produkty turystyczne o dość mocnej marce, na których 

gmina opiera swoją ofertę turystyczną - w głównej mierze skierowaną do rodzin i osób turystykę 

edukacyjną, kulturową, aktywną. Są to elementy walorów kulturowych i przyrodniczych gminy, 

bądź się do nich odwołujące. Wśród funkcjonujących i zauważalnie promowanych przez gminę 

można wymienić: 

 Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, 

 Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie, 

 Pracownie oferujące warsztaty: EtnoJura oraz Manufaktura Słodyczy, Pracownia 

Zabawek, 

 Edukacyjny Szlak Zagród Agroturystycznych, 

 Żareckie Jarmarki, 

 Szlak Atrakcji Turystycznych – jurajskie ścieżki, 

 Turystyczna Frajda – plac zabaw przy ul. Leśniowskiej w Żarkach, 

 Szlak Kultury Żydowskiej, 

 Kupiecki Sąsiek w żareckiej stodole, 

 Quest historyczny „Żarki – wczoraj i dziś – szlakiem pocięgla i drajfusa”. 

Przyglądając się licznym walorom przyrodniczym i pozaprzyrodniczym gminy należy rozważyć 

tworzenie strategii promocyjnych i przedstawianie elementów historii i przyrody jako produktów 

turystycznych np. produktów spożywczych, kamienia jurajskiego/żareckiego, zabytkowych 

stodół. Tego typu produktem mogłaby też być przestrzeń wypoczynkowa – odpowiednio 

zrewitalizowany teren miejskiego kąpieliska, impreza/festiwal podkreślająca lokalne walory, 

promocja skał wspinaczkowych z zabudowaną infrastrukturą, ciekawa forma transportu po 

gminie. 

Współpraca i promocja 

Gmina Żarki jest członkiem inicjatyw zrzeszających przedsięwzięcia jurajskie, co zdecydowanie 

korzystnie wpływa na jej pozycję na mapie destynacji turystycznych. W efekcie działania zasady 

synergii powstają nowe jakości i kompleksowe oferty turystyczne. Współpraca jednostki 

terytorialnej z sąsiadami pozwala na rozwój funkcji turystycznej jednostki, a także zwiększa jej 

konkurencyjność na rynku turystycznym. Gwarantuje też promocję skierowaną do grona już 

zainteresowanych klientów. Gmina przynależy do inicjatyw i grup zrzeszających jednostki jurajskie 

takich jak Partnerstwo Północnej Jury, Związek Gmin Jurajskich, współpracuje też ze Śląską 

Organizacją Turystyczną, a także z innymi podmiotami branży turystycznej np. zamkiem 

Ogrodzieniec czy hotelami w powiecie zawierciańskim.  
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Istotnym wymiarem współpracy jest tworzenie wspólnych projektów z sąsiednimi gminami (Szlak 

Atrakcji Jurajskich, Międzygminny Szlak Konny) oraz tworzenie oferty pakietowej (katalog 

pakietowy „Przygoda na Jurze”: pakiety weekendowe i wakacyjne, pakiety atrakcji dla grup 

szkolnych i przedszkolnych). 

Ważnym elementem działań promocyjnych jest katalog „Przygoda na Jurze” wydany w 2016 r. 

przez stowarzyszenie JuraOk. Zaproponowana w nim wspólna oferta turystyczna to efekt 

współpracy partnerów prywatnych, publicznych i innych znaczących instytucji w regionie (m.in. 

Zamek w Ogrodzieńcu). Broszura skierowana jest do biur podróży, szkół, przedszkoli i domów 

kultury. Przygotowane oferty to gotowe propozycje jednodniowych, dwudniowych 

i trzydniowych wycieczek po Jurze dla grup przedszkolnych, szkolnych, a także wyjazdów 

integracyjnych. Pakietowe programy skonstruowano w ten sposób, by goście poznali zarówno 

okoliczną przyrodę, jak i lokalną historię. 

Przykładem innym z działań promocyjnych jest uczestnictwo gminy Żarek w targach 

turystycznych w 2016 r. na stoisku województwa śląskiego w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, 

Chorzowie i we Wrocławiu. Jedna z najszerszych prezentacji została zorganizowana w 2016r. 

podczas 22. edycji międzynarodowych targów turystycznych GLOBalnie w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Rekomendowane kierunki działań 

Dla gminy Żarki, na podstawie analizy zasobów turystycznych gminy oraz istniejącego w gminie 

ruchu turystycznego, w odniesieniu do obecnych trendów w turystyce polskiej i zagranicznej, 

a także w oparciu o wyselekcjonowane na zasadzie podobieństwa benchmarki, sugeruje się 

podjęcie lub wzmocnienie działań nakierowanych na rozwój infrastruktury turystycznej, 

współpracę z sąsiednimi gminami jurajskimi oraz promocję gminy – szczególnie w województwie 

śląskim i małopolskim. W celu podniesienia konkurencyjności turystycznej gminy Żarki 

i sprawienia, że będzie to miejsce postrzegane jako atrakcyjne i przyjazne turystom proponuje się 

działania w trzech zasadniczych kierunkach:  

Kierunek 1. Działania związane z organizacją turystyki – tworzenie potrzebnej infrastruktury 

turystycznej (w tym bazy noclegowej, gastronomicznej); 

Kierunek 2. Działania polegające na rozwoju produktów turystycznych (zarówno obiektów, jak 

i wydarzeń czy usług); 

Kierunek 3. Działania związane z promocją i współpracą – umacnianiem funkcji turystycznej 

poprzez działania skierowane do wewnątrz i na zewnątrz gminy. 
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Część III  

Strategiczna 
 

3.1 Misja rozwoju 

Myślenie o rozwoju gminy i planowanie działań mających zapewnić optymalne warunki dla 

rozwoju gospodarczo-społecznego wymaga odpowiedzi na kluczowe, strategiczne pytania: Po co 

to robimy i co jest naszą aspiracją? Jakie są obszary, w których chcemy skoncentrować swoje wysiłki? 

W oparciu o jakie wartości działamy? Jakie standardy prowadzenia polityki rozwoju są dla nas 

istotne? Pytania te odnoszą się w równym stopniu do firm, instytucji publicznych, jak i organizacji 

pozarządowych zastanawiających się nad swoim rozwojem, a odpowiedź na nie określa się jako 

opis Misji lub poczucie Misji (ang. sense of mission). W tym duchu wypracowana została misja 

rozwoju Miasta i Gminy Żarki, która zgodnie z wykorzystanym w procesie strategicznym modelem 

Ashridge złożona jest z czterech elementów. Na misję składają się zatem: 

― główny cel – zasadnicza aspiracja rozwoju; 

― domeny strategicznego rozwoju – podstawowe obszary prowadzenia polityki rozwoju; 

― wartości – istotne z punktu widzenia rozwoju miasta wartości, to w co wierzymy; 

― standardy zachowań organizacyjnych – procedury, polityki i schematy działania. 

 

Tak skonstruowaną misję rozwoju Miasta i Gminy Żarki, choć złożoną z czterech elementów, 

należy postrzegać i odczytywać jako integralną całość. Misja w modelu Ashridge to zarówno 

główny cel wyznaczający zasadniczy kierunek dążeń, domeny strategicznego rozwoju – 

wskazujące obszary koncentracji wysiłków, jak i wartości oraz standardy zachowań, które 

towarzyszą procesowi wyboru i realizacji zadań, wpisujących się w określone w celu i strategii 

główne kierunki rozwoju. W takim ujęciu misja stanowi „rdzeń” dokumentu Strategii, który 

kolejno jest wypełniany i uszczegółowiany (w następnych rozdziałach) poprzez zapisy celów 

strategicznych, celów operacyjnych oraz propozycji zadań. Czteroelementowy schemat misji 

rozwoju gminy przedstawia schemat poniżej (Rys. 5). 

Rysunek 5. Misja rozwoju według modelu Ashridge 

 

CEL 

Podstawowa aspiracja 

STANDARDY ZACHOWAŃ 

Polityka, procedury i schematy 
zachowań organizacyjnych 

DOMENY STRATEGICZNEGO 
ROZWOJU 

Podstawowe obszary działalności  

WARTOŚCI 

W co wierzymy? 
Jakie wyznajemy zasady? 
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Cel – główna aspiracja rozwoju Miasta i Gminy Żarki 

Gmina Żarki dąży do osiągnięcia pozycji atrakcyjnej turystycznie gminy jurajskiej. Mieszkańcy są 

świadomi i dumni z walorów przyrodniczych i kulturowych gminy. Żarki przyciągają zróżnicowane 

grupy turystów, a w szczególności są atrakcyjnym celem dla szukających rodzinnego, aktywnego 

wypoczynku na łonie natury na Jurze. Na turystów czeka wiele ciekawych atrakcyjnych 

propozycji rekreacyjnych i edukacyjnych, a także szeroki wybór miejsc, gdzie można się zatrzymać 

i smacznie zjeść. 

Gmina wspiera drobną przedsiębiorczość, handel, działalność usługowo-turystyczną. Rodzinne 

firmy mogą się rozwijać, a wśród standardów działań znajduje się lokalny patriotyzm gospodarczy 

rozumiany m.in. jako promowanie i wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Żareckie Jarmarki są 

silną marką gminy.  

Gmina stosuje ekologiczne rozwiązania w celu poprawy jakości środowiska naturalnego, 

zwłaszcza powietrza. Mieszkańcy wspólnie dbają o stan otoczenia i środowiska przyrodniczego, 

aby zachować naturalny charakter jurajskiej przyrody. Postawy proekologiczne są budowane od 

najmłodszych lat i stale promowane przez gminę. 

 

W Żarkach wszyscy mieszkańcy czują się bezpiecznie. Gmina zapewnia ciekawą ofertę spędzania 

czasu wolnego oraz odpowiednią do tego infrastrukturę. Istnieją miejsca spotkań i integracji 

mieszkańców oraz infrastruktura społeczna odpowiadająca na ich potrzeby. 

Domeny strategicznego rozwoju Miasta i Gminy Żarki 

Domena 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę. 

 

Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 

terenie miasta i gminy. 

Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

 

Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje. 

 

Krótki opis domen: 

Domena 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę. 

Domena ta podkreśla rolę działań wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców gminy 

(m.in. działania edukacyjne i rozwiązania techniczne takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, 

kolektory słoneczne), a także jest spójna z wartościami, wśród których znalazło się środowisko 

przyrodnicze. Uczestnicy warsztatów strategicznych wielokrotnie podkreślali, że to właśnie dzięki 

dbałości o środowisko gmina będzie mogła rozwijać się w innych obszarach, w szczególności 

podnosić swoją atrakcyjność turystyczną. W ramach domeny szczególna uwaga zostanie 

skierowana ku głównemu problemowi środowiskowemu, jakim jest niska emisja, by w efekcie 

doprowadzić do poprawienia jakości powietrza w gminie. 
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Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 

terenie Miasta i Gminy. 

Domena podkreśla znaczenie i ważność turystyki dla kreowania rozwoju gminy i zapewniania 

dobrobytu mieszkańcom. Daje mieszkańcom gminy możliwość czerpania większych korzyści 

z atrakcyjnego położenia na Jurze oraz zasobów przyrodniczo-kulturowych, poprzez budowanie 

towarzyszącej im infrastruktury, produktów, wydarzeń i atrakcji turystycznych. Oferta staje się 

atrakcyjna dla różnych grup turystów lokalnych i weekendowych, a w szczególności dla rodzin 

z dziećmi. W efekcie pobyt turysty w gminie wydłuża się i nie ogranicza tylko do jednego rodzaju 

aktywności. Stwarza to mieszkańcom gminy większe możliwości zarobkowania w przemyśle 

turystycznym. Równolegle należy prowadzić działania uświadamiające mieszkańców o potencjale 

turystycznym gminy oraz pamiętać o wzmacnianiu otwartej, przyjaznej postawy w stosunku do 

przyjezdnych. Ważnym elementem jest współpraca między gminami regionu. 

Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

Tak zdefiniowana domena koncentruje się na gospodarczym rozwoju Miasta  

i Gminy Żarki poprzez wsparcie dla indywidualnych inicjatyw przedsiębiorców, i jest spójna 

z wartościami oraz standardami wskazanymi przez mieszkańców. Kluczowe jest, aby rozwój 

gospodarczy uwzględniał potrzeby i przedsięwzięcia mieszkańców, a także umacniał ich 

aktywność i promował postawy przedsiębiorcze. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie 

mieszkańcom dobrej jakości miejsc pracy. Istotnym elementem tej domeny jest konieczność 

zapewnienia równowagi na osi gospodarka – środowisko naturalne, co jest komplementarne 

z Domeną 1. 

Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje. 

Domena ta stawia na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie im koniecznej 

infrastruktury społecznej (w tym budownictwo socjalne/komunalne) oraz atrakcyjnej 

infrastruktury spędzania czasu wolnego. Szczególną wagę przykłada się do potrzeb rodzin, ale 

także osób starzejących się. Oferta spędzania czasu wolnego jest zróżnicowana i zakłada 

zarówno promowanie aktywności ruchowej, jak rozwój oferty kulturalnej. 

 

Wartości  

– tradycje: dziedzictwo historyczne i kulturowe są ważne dla mieszkańców gminy; 

– przedsiębiorczość jest cechą cenioną i uznawaną za wartość przez mieszkańców Żarek; 

– rodzina; 

– umacnia się wartość gościnności – szczególnie w stosunku do przyjezdnych, turystów;  

– walory środowiska przyrodniczego i jurajski krajobraz stanowią wartość dla 

mieszkańców. 

Standardy zachowań 

– Konsultacje społeczne – nacisk położony jest na obecność działań obywatelskich 

i partycypacyjnych. Władze gminy słuchają potrzeb i opinii mieszkańców – prowadzone są 

konsultacje społeczne, a mieszkańcom zapewnia się możliwość angażowania się 
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i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach. Dąży się, by mieszkańcy czuli się 

współgospodarzami, wspólnie decydującymi i dbającymi o gminę.  

– Ekologiczne rozwiązania – gmina dba o kształtowanie postaw proekologicznych 

mieszkańców, ale i sama daje przykład np. stosując ekologiczne i energooszczędne 

rozwiązania w budynkach użyteczności publicznej.  

– Patriotyzm gospodarczy – dąży się, by w kwestiach związanych z rozwojem 

gospodarczym gminy kierować się patriotyzmem gospodarczym tj. promuje się/preferuje 

lokalnych przedsiębiorców (w granicach prawa). 

– Partnerstwo – partnerstwo jest ważną zasadą określającą współpracę zarówno między 

jednostkami gminy, jak i na linii Urząd – mieszkańcy. Podczas planowania i realizowania 

istotnych przedsięwzięć dba się o zachowanie współpracy międzysektorowej tj. między 

władzami gminy, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, prywatnymi, 

pozarządowymi, grupami obywateli. 

– Efektywne zarządzanie – działania administracji cechuje profesjonalizm: dobra 

organizacja, sprawna komunikacja, konsekwencja w dążeniu do celu.  

– Transparentność – działania instytucji publicznych cechuje transparentność, jawność 

decyzji, dostęp do informacji. 

– Przyjazny urząd – urząd to miejsce przyjazne i dostępne dla mieszkańców, w którym 

panuje życzliwa atmosfera, a mieszkańcy nie czują się zagubieni w sprawach 

administracyjnych. 
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Część IV  

Operacyjna 

4.1 Plany działań dla domen strategicznego rozwoju 

Zgodnie z zapisem misji rozwoju Miasta i Gminy Żarki wyodrębniono cztery domeny (obszary) 

strategicznego rozwoju. Są one następujące: 

Domena 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską 

przyrodę. 

Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej 

i edukacyjnej na terenie miasta i gminy. 

Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje. 

 

W ramach niniejszego rozdziału przedstawiono charakterystykę każdej z domen strategicznego 

rozwoju: stan docelowy wraz ze wskazaniem głównych silnych i słabych stron (określonych na 

podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy Żarki oraz analizy SWOT 

dokonanej wspólnie z uczestnikami warsztatów) oraz plany działań dla każdej z nich. Plan 

działania dla domeny obejmuje trzy zasadnicze poziomy: 

1. poziom celów strategicznych (zwanych inaczej celami kierunkowymi, odpowiadających na 

pytanie: po co to robimy?); 

2. poziom celów operacyjnych (wskazujących na sposoby realizacji – odpowiadających na 

pytanie: jak to robimy?);  

3. poziom zadań (odpowiadających na pytanie: co konkretnie robimy?). 

 

Każdy z planów działania poprzedza zidentyfikowany podczas warsztatu stan docelowy oraz 

istotne z punktu widzenia kierunków działań elementy analizy SWOT wypracowane na II 

warsztacie strategicznym. W proponowanych obszarach zadań zamieszczono 

działania/propozycje działań, które w zależności od różnych czynników, zwłaszcza dostępności 

funduszy i środków zewnętrznych, Gmina będzie starała się realizować.  
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 Rysunek 6. Siatka celów strategicznych dla wszystkich domen strategicznego rozwoju Miasta i Gminy Żarki 
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Poprawa dostępności do 
oferty kulturalnej i 

rekreacyjnej na terenie całej 
gminy 

Poprawa dostępności do 
infrastruktury społecznej, 

zapewniającej wzrost 
aktywności społecznej i 

zawodowej mieszkańców  

Zapewnienie wysokiej 
jakości usług komunalnych i 
komunikacyjnych na terenie 

gminy 

Podnoszenie jakości usług 
administracyjnych i 

zaangażowanie 
mieszkańców w procesy 

decyzyjne Gminy 
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Domena 1. Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę 

W efekcie dyskusji nad pożądanym stanem docelowym, wskazano na następujące pożądane 
kierunki: powszechna świadomość ekologiczna, dostępne rozwiązania infrastrukturalno-
techniczne, wsparcie dla oddolnych działań i inicjatyw mieszkańców.  
 
Pożądany stan docelowy:  

Gmina ekologiczna Żarki to miejsce, gdzie chroni się i dba o środowisko naturalne i jurajski 

krajobraz. Otaczająca przyroda jest dla mieszkańców wartością i uznaje się ją za jeden z głównych 

walorów gminy.  

W gminie jest realizowany model „przez edukację do praktyki”, w ramach którego postawy 

proekologiczne wpajane są już najmłodszym: w przedszkolu i szkole podstawowej, a następnie 

umacniane w gimnazjum. W działaniach edukacyjnych nie zapomina się o dorosłych mieszkańcach 

– prowadzone są specjalne akcje informacyjno-promocyjne, a także są organizowane 

międzypokoleniowe wydarzenia m.in. konkursy, wystawy, poprzez które kształtuje się i rozwija 

troskę o najbliższe otoczenie i przyrodę (np. wspólne sprzątanie świata, ekologiczne pikniki, 

konkursy na najpiękniejszy ogródek/balkon). Wspólna troska o środowisko przejawia się też 

w społecznych gestach, takich jak zwrócenie uwagi, gdy zauważy się naganne zachowanie czy 

w oddolnie organizowanych akcjach wspólnego sprzątania najbliższego otoczenia, jeżeli zachodzi 

taka potrzeba. Ekologiczne podejście do życia mieszkańców gminy przejawia się także poprzez 

nawyki żywieniowe: naturalna, dobrej jakości, lokalnie wyprodukowana żywność jest ceniona 

i powszechnie dostępna, ponadto wspiera się lokalnych producentów m.in. pomagając 

w procesie specjalizacji i ekologicznej certyfikacji. 

Mieszkańcy oddychają czystym powietrzem, a problem niskiej emisji jest coraz mniej dotkliwy. 

W gminie wspiera się wszystkie działania zmierzające do eliminacji palenisk węglowych. 

Sukcesywnie, w ramach dostępności środków, prowadzone są programy dopłat do wymiany 

ogrzewania węglowego na ekologiczne (m.in. gazowe, elektryczne) połączone 

z termomodernizacją budynków mieszkalnych (w szczególności docieplenie budynków). 

Powszechnie stosuje się odnawialne źródła energii (OZE) – 90% budynków użyteczności 

publicznej stosuje ogrzewanie ekologicznie poprawne (gazowe, elektryczne) w połączeniu 

z korzystaniem z dowolnej formy OZE np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. 

Mieszkańców zachęca się i wspiera w stosowaniu OZE poprzez programy dofinansowujące 

instalację ekologicznych rozwiązań takich jak fotowoltaika, solary, pompy ciepła itp. W ramach 

troski o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców kontynuowane są programy utylizacji azbestu, 

dzięki czemu jest wymieniona ponad połowa eternitowych pokryć dachowych .  

Ekologiczna gmina Żarki to miejsce estetyczne i miłe dla oka, gdzie wspólna przestrzeń jest 

uporządkowana i zadbana. Wszyscy mieszkańcy segregują odpady, a targowisko – również po 

dniu targowym pozostaje schludną, przyjazną przestrzenią. Na ulicach i przy szlakach pieszo-

rowerowych znajdują się liczne kosze na śmieci, także na odpady segregowane. Zainstalowane są 

kontenery w okolicach targowiska, a także specjalne kontenery dla mieszkańców tzw. drugich 

domów. Obok Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonują punkty 

informacyjno-konsultacyjne oraz prowadzone są działania informacyjne, dzięki którym 

mieszkańcy wiedzą, jak postępować z elektroodpadami, odpadami wielkogabarytowymi, 
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odpadami powstałymi w wyniku prac remontowo-budowlanych, odpadami niebezpiecznymi dla 

środowiska (np. papa).  

W ekologicznej gminie Żarki lasy są wolne od dzikich wysypisk i rzeczywiście chronione, m.in. 

dzięki regularnym kontrolom/patrolom. W razie zaśmieceń od winnych egzekwuje się kosztowne 

sankcje finansowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płynących przez gminę cieków 

wodnych oraz znajdujących się zbiorników wodnych – są one czyste, zadbane i nadzorowane.  

Dodatkowo jakość przestrzeni wspólnej w gminie podnoszą klomby i rabatki kwiatowe, 

ukwiecone balkony i okna. Poprzez organizację corocznych konkursów mieszkańcy mają 

dodatkowy bodziec do dbania o przestrzeń przydomową i atrakcyjne jej aranżowanie. -  

Stosowanie proekologicznej polityki wzmacnia rozwój turystyki w gminie i pozwala na tworzenie 

konkurencyjnej oferty w obszarze turystyki ekologicznej. W rezultacie gmina Żarki znajduje się 

w czołówce gmin ekologicznych województwa śląskiego.  

Analiza SWOT dla Domeny 1:  

Domena 1: Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę 

Mocne strony, atuty 
 

Słabe strony, mankamenty 
– formy ochrony przyrody istniejące na 

terenie gminy: Park Krajobrazowy Orlich 

Gniazd, Rezerwat Cisy Przybynowskie, 

pomniki przyrody;  

– specyfika jurajskiej przyrody: okresowe 

źródełka, skały, miejsca atrakcyjne pod 

względem geologicznym, tzw. kamionki 

i amonity; 

– wysoka lesistość, większa niż w przypadku 

kraju i woj. śląskiego: 33% oraz 

zamieszkujące w lasach zwierzęta  

– program gminy oferujący dofinansowanie 

na odnawialne źródła energii: solary, 

fotowoltaika, pompy ciepła;  

– inwestycje w obszarze gospodarki wodno –

ściekowej (modernizacja sieci 

wodociągowej, wyposażenie oczyszczalni 

ścieków w panele fotowoltaiczne); 

– programy zakładające dofinansowania dla 

mieszkańców np. kontynuacja programu 

wymiany pieców  czy program utylizacji 

azbestu;  

– wdrażanie ważnych z punktu widzenia 

ekologii dokumentów strategicznych dla 

– zanieczyszczone powietrze (przekroczone 

wartości średniorocznego stężenia 

bezno(a)piranu, niska emisja, palenie 

odpadów szewskich); 

– niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców; 

– położenie w niecce, w obniżeniu terenu; 

– brak pojemników (kontenerów) na 

targowisku, niewystarczająca ilość koszy na 

śmieci wzdłuż ścieżek rowerowych; 

– niedostateczny poziom infrastruktury 

technicznej: kanalizacyjnej i systemu 

oczyszczania ścieków bytowo-

gospodarczych, w tym przydomowych 

oczyszczalni ścieków (2014 r: 38,3 % 

mieszkańców korzystało z sieci 

kanalizacyjnej, a 54 % było obsługiwanych 

przez oczyszczalnię ścieków. Są to wartości 

wyraźnie niższe od średniej dla 

województwa i Polski: różnica rzędu 20-30 

pp); 

– zaśmiecanie przestrzeni (dzikie wysypiska 

w lesie, składowiska zbędnych sprzętów 

przy budynkach mieszkalnych);  
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gminy – Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji, Program Gospodarki Niskoemisyjnej;  

– podejmowanie przez gminę inwestycji w 

kierunku poprawy jakości i zwiększenia 

ścieżek rowerowych; 

– zauważalne przejawy aktywności 

proekologicznej wśród niektórych 

mieszkańców (osoby korzystające z 

programów wymiany pieców, instalujące 

OZE, uczestniczące w oddolnych akcjach 

sprzątania najbliższej okolicy); 

– znaczna odległość gminy od dużych 

zakładów przemysłowych. 

– duża ilość domków letniskowych, które nie 

posiadają koszy na odpady. 

 

 

Szanse, okazje  Zagrożenia, trudności  

– dostępność funduszy zewnętrznych oraz 

funduszy krajowych na modernizację 

źródeł ciepła oraz rozbudowy systemów 

zaopatrzenia w ciepło, a także 

modernizacje energetyczne budynków 

użyteczności publicznej i budynków 

mieszkalnych;  

– coraz większa świadomość i wrażliwość 

społeczna na kwestie środowiska 

naturalnego;  

– zmiany prawne promujące zrównoważony 

rozwój np. poprzez rozwój infrastruktury 

komunalnej sprzyjającej ochronie 

środowiska (oczyszczalnie ścieków, sieci 

kanalizacji, ujęcia wody o dobrej jakości, 

gospodarka odpadami); 

– zmiany w prawie umożliwiające 

samorządom działania antysmogowe np. 

możliwość wprowadzenia zakazu 

ogrzewania przy wykorzystaniu 

określonych paliw; 

– Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii; 

– wzrost świadomości i zaangażowania 

wokół lokalnych spraw, widoczny np. na 

poziomie sąsiedzkim w podejmowaniu 

oddolnych inicjatyw; 

– wysokie koszty ekologicznych rozwiązań, 

a co za tym idzie społeczna niechęć do 

zmiany sposobu ogrzewania czy 

przyłączania się do sieci kanalizacyjnej; 

– przyzwyczajenia do dotychczasowych 

sposobów ogrzewania i postępowania 

z odpadami; 

– tradycje górnicze i silna pozycja górnictwa 

w Polsce;  

– wahanie nastrojów ekologicznych 

(związane ze zmianą władzy), brak 

kontynuacji poprzedniej polityki;  

– wzrost ruchu turystycznego (szczególnie 

imprezy plenerowe); 

– obostrzenia ekologiczne godzące 

w interesy przedsiębiorców. 
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– popularyzacja tworzenia straży 

ekologicznej, np. w ramach straży miejskiej 

(np. Łódź) albo z inicjatywy społecznej w 

formie stowarzyszenia (np. Społeczna 

Straż Ekologiczna przy Stowarzyszeniu 

Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju 

Górnego Śląska). 

 

W rezultacie analiz, prac warsztatowych i dyskusji na form dla domeny 1 wyróżniono trzy cele 

strategiczne: 

 
 

 

 

  

1. Poprawa jakości żareckiego powietrza  

2. Zadbana i uporządkowana przestrzeń publiczna przy zachowaniu wysokiej jakości 
jurajskiej przyrody 

3. Podnoszenie ekologicznej świadomości mieszkańców w połączeniu z rozwojem postaw 
proekologicznych 
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Rysunek 7. Siatka celów operacyjnych dla Domeny 1

 

Domena 1. Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się  o jurajską 
przyrodę 

1. Poprawa jakości żareckiego 
powietrza 

1.1 Redukcja zanieczyszczeń    
powietrza i ograniczenie niskiej 

emisji 

1.2 Wspieranie instalacji 
odnawialnych źródeł energii  

w budynkach prywatnych 
i użyteczności publicznej 

1.3 Prowadzenie działań 
edukacyjnych  

i informacyjnych na temat 
sposobów ochrony powietrza 

2. Zadbana i uporządkowana 
przestrzeń publiczna przy 

zachowaniu wysokiej jakości 
jurajskiej przyrody 

2.1 Rozbudowa obiektów 
infrastruktury technicznej oraz 

wprowadzanie rozwiązań 
administracyjnych  

i procedur monitorujących   

2.2 Prowadzenie działań 
edukacyjnych i informacyjnych 
na temat sposobów ochrony 

otaczającej przyrody  
i przestrzeni wspólnych 

2.3 Wspieranie mieszkańców  
w działaniach mających na celu 
podniesienie estetyki otoczenia 

3. Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców  
w połączeniu z rozwojem 
postaw proekologicznych 

3.1 Prowadzenie cyklicznych 
działań edukacyjno-

warsztatowych 

3.2 Prowadzenie kampanii 
informacyjnych i wydarzeń 

promujących postawy 
ekologiczne 

3.3 Propagowanie zdrowego 
odżywiania wśród 

mieszkańców i wspieranie 
naturalnych, lokalnych 

produktów 
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Cel strategiczny 1: Poprawa jakości żareckiego powietrza 

Cel operacyjny 1.1: Redukcja zanieczyszczeń powietrza i ograniczenie niskiej emisji 

Propozycje obszarów zadań: 

– Program wparcia finansowego do wymiany przestarzałych kotłów grzewczych na 

ogrzewanie ekologiczne, także w wariancie z termomodernizacją budynków (Pod 

warunkiem dostępności środków zewnętrznych, ZADANIE FLAGOWE). 

– Działania/akcje promujące ekologiczne środki transportu wśród mieszkańców – rower oraz 

wspólne dojeżdżanie autem. 

– Zaangażowanie się w działania mające na celu utworzenie systemu transportu publicznego 

po gminie (np. w ramach systemu powiatowego), lobbing mający na celu wyposażenie 

w pojazdy z napędem elektrycznym. 

– Program dofinansowujący utylizację azbestu – wymianę pokryć dachowych (Pod warunkiem 

dostępności środków zewnętrznych) 

– Program zakładających częściowe dofinansowanie do instalacji przydomowych zbiorników 

na gaz płynny (ogrzewanie gazem płynnym) w ramach wprowadzania ogrzewania 

gazowego dla wsi Ostrów (Pod warunkiem dostępności środków zewnętrznych). 

– Instalacja stacji pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Żarki. 

– Wypracowanie sprawnego mechanizmu kontrolnego (w ramach np. kompetencji Straży 

Miejskiej): kontrole w przedsiębiorstwach oraz w razie zgłoszenia – w posesjach 

prywatnych, gdzie istnieje podejrzenie spalania substancji niedozwolonych w tym odpadów. 

Cel operacyjny 1.2: Wspieranie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych 

i użyteczności publicznej 

Propozycje obszarów zadań:  

– Montaż OZE w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej oraz na terenach 

gminnych (Pod warunkiem dostępności środków zewnętrznych, ZADANIE 

FLAGOWE). 

Cel operacyjny 1.3: Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat sposobów 

ochrony powietrza 

Propozycje obszarów zadań: 

– Organizacja cyklicznego wydarzenia „Powietrze dla mieszkańców, mieszkańcy dla 

żareckiego powietrza”. Wydarzenie o charakterze rodzinnego pikniku będzie się odbywać 

raz w roku, w stałym terminie np. pierwsza sobota czerwca. Podczas wydarzenia 

funkcjonować będą terenowe punkty konsultacyjne, gdzie uzyskać można będzie informacje 

i porady dotyczące składania wniosków o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła 

i termomodernizacji budynku czy o dofinansowanie do OZE, prezentować będą się firmy 

branżowe. Dla osób cały czas korzystających z pieców węglowych lub pieców na ekogroszek 

zorganizowane zostaną warsztaty, jak w miarę ekologicznie z nich korzystać. Na dzieci 
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i młodzież czeka nauka poprzez zabawę: przedstawienia, konkurs-quiz sprawdzający wiedzę, 

gra terenowa.  

– Akcja informacyjna „Ekologiczny nie znaczy drogi”. Cykl spotkań i prezentacji, podczas 

których ekologiczne rozwiązania stereotypowo uznawane za drogie (np. ogrzewanie 

gazowe) zostaną przedstawione jako dostępne cenowo, a w dalszej perspektywie – tańsze 

od dotychczasowych. Zaprezentowane zostaną w zestawieniu porównawczym m.in. 

kalkulacje kosztów zmiany sposobu ogrzewania oraz wypowiedzi użytkowników różnych 

źródeł ogrzewania i energii. 

– Przygotowanie odpowiedniej zakładki na stronie internetowej UMiG z informacjami o stanie 

środowiska naturalnego oraz promującej ekologiczne działania w gminie. 

 

Cel strategiczny 2: Zadbana i uporządkowana przestrzeń publiczna przy zachowaniu 

wysokiej jakości jurajskiej przyrody 

Cel operacyjny 2.1: Rozbudowa obiektów infrastruktury technicznej oraz wprowadzanie 

rozwiązań administracyjnych i procedur monitorujących.  

Propozycje obszarów zadań:  

– Doposażenie targowiska w kontenery na odpady. 

– Zwiększenie liczby koszy na śmieci na ulicach i przy ścieżkach pieszo-rowerowych, a także 

placach zabaw i przystankach (auto)busowych, w tym pojemników pozwalających na 

segregację odpadów2. 

– Przygotowanie i wdrożenie programu ryczałtowej opłaty rocznej z tytułu segregacji 

i wywozu odpadów komunalnych dla właścicieli „drugich domów” na terenie gminy. 

Pobieranie opłaty wraz z podatkiem od nieruchomości/rolnym.  

– Wprowadzenie do warunków przetargu na firmę odbierającą odpady zapisu dotyczącego 

częstszego odbioru elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

budowlanych, a także usługi odbioru odpadów niebezpiecznych dla środowiska. 

Cel operacyjny 2.2: Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat sposobów 

ochrony otaczającej przyrody i przestrzeni wspólnych 

Propozycje obszarów zadań: 

– Opracowanie i umieszczenie w terenie dużych tablic informacyjnych o zasadach korzystania 

z lasu, skali i szkodliwości zanieczyszczania lasu oraz o karach za zaśmiecanie. 

– Zainstalowanie monitoringu oraz tablic ostrzegawczo-informacyjnych „teren leśny 

monitorowany” w wybranych miejscach. 

– Regularne działanie informacyjne poprzez kanały takie jak strona internetowa UMiG, media 

społecznościowe, mailing, kontakt telefoniczny, plakaty oraz spotkania informacyjne kilka 

razy w roku, mające na celu zwiększenie dostępności informacji na temat tego, jak 

postępować z pewnymi odpadami: m.in. odzyskiwalnymi (punkty selektywnej zbiórki 

                                                        
2 Zadania dotyczące zwiększenia liczby koszy na śmieci zgłaszali też w swojej karcie projektu uczniowie 
klasy IId w ramach młodzieżowych warsztatów strategicznych. 
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odpadów komunalnych), niebezpiecznymi dla środowiska (papa, azbest itp.), 

elektroodpadami itp. 

Cel operacyjny 2.3: Wspieranie mieszkańców w działaniach mających na celu podniesienie estetyki 

otoczenia 

Propozycje obszarów zadań: 

– „Ukwieć sobie gminę” – cykliczne organizowanie konkursu na najpiękniejszy ogródek 

(ogródek, balkon, okno).  

–  „Sprzątanie Świata na zawołanie” wspólne sprzątanie okolicy, lasu lub potoku/rzeki - 

miejsca, gdzie potrzebna jest interwencja. Zadanie zakłada zaangażowanie mieszkańców 

aktywnych do tej pory (oddolnie organizujących akcje sprzątania okolicy) – jako liderów 

przedsięwzięcia oraz aktywizację mieszkańców z pozostałych sołectw i miejscowości (m.in. 

poprzez aktywizację sołtysów) oraz wsparcie ze strony gimnazjalistów. Gmina zaopatrzy 

mieszkańców w worki, rękawice. Na uczestników czekać będzie mały poczęstunek - lokalne 

produkty i potrawy. Akcji towarzyszyć powinna dokumentacja fotograficzna i krótkie filmiki 

wykonane telefonem komórkowym (stan „przed” i „po”)3.  

– Organizacja Sprzątania Świata, obchodzonego w Polsce w trzecim tygodniu września. Duża 

corocznie odbywająca się akcja, podczas której mieszkańcy wspólnie posprzątają tereny 

wymagające interwencji, ale przewidziane będą też inne wydarzenia: m.in. wystawa 

plenerowa stanowiąca podsumowanie wszystkich oddolnie organizowanych akcji 

„Sprzątanie Świata na zawołanie” w ciągu ubiegłego roku.  

– „Posprzątaj po sobie” – happeningi na targowisku w dzień targowy, zachęcające właścicieli 

stoisk do posprzątania na zakończenie handlu.  

 

Cel strategiczny 3: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w połączeniu 

z rozwojem postaw proekologicznych 

Cel operacyjny 3.1: Prowadzenie cyklicznych działań edukacyjno-warsztatowych 

Propozycje obszarów zadań: 

– „Akcja edukacja” – opracowanie i wdrożenie modułu treści nauczania zakładającego kilka 

godzin zajęć rocznie na każdym etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej poświęconych 

tematyce ekologicznej. Zajęcia skoncentrowane będą na poznaniu walorów przyrodniczych 

gminy (lekcje w terenie), tłumaczyć będą procesy i zjawiska poprzez eksperymenty 

i wizualizacje (zanieczyszczanie środowiska przez człowieka i jego konsekwencje), uczyć 

będą postaw ekologicznych i szeroko rozumianego stylu życia przyjaznego przyrodzie (od 

drobnych gestów jak podniesienie papierka z ulicy czy używanie materiałowych toreb na 

zakupy zamiast reklamówek foliowych przez segregowanie śmieci, po stosowanie 

ekologicznych sposobów ogrzewania domu, OZE itp.). 

                                                        
3 Zadania dotyczące wspólnych akcji sprzątania najbliższej okolicy zgłaszali też w swojej karcie projektu 
uczniowie klasy IId w ramach młodzieżowych warsztatów strategicznych. 
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– Wspólna budowa ogrodów deszczowych z uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjum: 

warsztaty (jak wykonać taki ogród, co jest do niego potrzebne), następnie wykonanie 

ogrodów przy budynkach szkoły/gimnazjum. Później uczniowie mogą zachęcać 

mieszkańców (rodziców, sąsiadów) do robienia własnych mini-ogródków deszczowych przy 

posesjach prywatnych, występując w roli doradcy/pomocnika. Ogród deszczowy polega na 

nasadzeniu roślin hydrofitowych w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia 

z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Rośliny 

zatrzymują oczyszczoną wodę w krajobrazie, a w rezultacie mniej wody spływa 

z powierzchni do kanalizacji.  

– Zorganizowanie plenerowej wystawy fotograficznej „Ściana wstydu – ściana chwały”, 

w formule cyklicznej. Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców, ale w szczególności 

zakłada zaangażowanie gimnazjalistów, pozwala na bliższe poznanie najbliższego otoczenia. 

Możliwa formuła zadania: wykonanie fotografii – walorów przyrodniczych (tych elementów, 

z których mieszkańcy są dumni) oraz miejsc zaniedbanych, zaśmieconych (tych, których 

mieszkańcy się wstydzą i chcą zmienić). Inauguracja wystawy podczas obchodów Dnia Ziemi 

22 kwietnia, formuła cykliczna wydarzenia (coroczne) pozwala na społeczny monitoring, czy 

sytuacja uległa poprawie, czy są powody do dumy, ale też czy nie pojawiają się nowe, 

niepokojące elementy.  

–  „Poznaj las i jego mieszkańców” warsztaty z leśnikami – cykl weekendowych 

międzypokoleniowych lekcji w terenie. 

– Ekologiczna turystyka – szkolenie dla kwaterodawców, właścicieli lokali gastronomicznych 

i osób prowadzących agroturystykę (dowiedzą się m.in. jakie rozwiązania pomogą im 

zwiększyć ekologiczność oferty, jak uzyskać ekocertyfikat). 

Cel operacyjny 3.2: Prowadzenie kampanii informacyjnych i wydarzeń promujących postawy 

ekologiczne 

Propozycje obszarów zadań: 

– Akcja społeczna „Widzisz – dzwonisz” uwrażliwiająca na akty nieprzyjazne środowisku takie 

jak palenie w piecu odpadami, wyrzucenie śmieci do lasu itp. i zachęcająca do reakcji na nie 

poprzez zgłoszenie zajścia odpowiednim służbom. 

– Organizacja Światowego Dnia Ziemi w Gminie Żarki – obchody 22 kwietnia, we współpracy ze 

szkołami, domami kultury, sołtysami. Akcja wspólnego sprzątania połączona wydarzeniami 

towarzyszącymi: mini-przestawieniami, projekcją filmów, mini-warsztatami, gdzie uczestnicy 

dzielą się prostymi sposobami i radami – jak dbać o środowisko (np. torby na zakupy zamiast 

reklamówek, wspólne dojazdy do pracy, rower zamiast auta, segregowanie odpadów, itp.). 

– Kampania promująca stosowanie pojemników i toreb wielokrotnego użytku. Przykładowy 

przebieg wydarzenia: Akcja zaczyna się w sobotę od rozdawania przez 

organizatorów/wolontariuszy płóciennych toreb na zakupy (w okolicach punktów 

przyciągających duży ruch kupujących np. targowisko oraz „Biedronka” przy ul. 

Myszkowskiej). Kontynuowana jest przez cały tydzień poprzez promocje w sklepach: za 

spakowanie zakupów do własnej torby/plecaka/koszyka otrzymuje się plakietkę „Przyjaciel 

jurajskiej przyrody” oraz miniaturkę produktu od lokalnego producenta np. mini-miód 

z lokalnej pasieki. 
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– Utworzenie zakładki na stronie internetowej UMiG lub oddzielnego fanpage’a/profilu na 

Facebooku poświęconego ekologii i ekologicznym wydarzeniom w gminie. Strona 

prezentować będzie bazę wiedzy oraz infografiki przedstawiające podstawowe zasady oraz 

porady związane z ekologicznym stylem życia, zapowiedzi wydarzeń, informacje 

o konkursach, akcjach, a także dokumentację przeprowadzonych już akcji. 

Cel operacyjny 3.3. Propagowanie zdrowego odżywiania wśród mieszkańców i wspieranie 

naturalnych, lokalnych produktów 

Propozycje obszarów zadań: 

– Utworzenie i udostępnienie specjalnego stoiska dla lokalnych produktów spożywczych na 

targowisku (np. raz w miesiącu), do tego tworzenie możliwości zaprezentowania się na 

Kupieckim Sąsieku.  

– Opracowanie i wdrożenie systemu współpracy między lokalnymi producentami a lokalami 

gastronomicznymi i sklepami (np. specjalna półka z produktami). 

– Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla osób, które są producentami naturalnych, lokalnych 

produktów spożywczych lub planują założyć tego typu działalność (udzielenie informacji 

o możliwych źródłach dofinansowania, zasadach procesu certyfikacji, wsparcie 

w wypełnianiu wniosków). 
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Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej 

i edukacyjnej na terenie miasta i gminy Żarki  

W efekcie dyskusji nad pożądanym stanem docelowym, wskazano na następujące pożądane 

kierunki: szczególny rozwój turystyki rodzinnej (w tym aktywnej i edukacyjnej), rozbudowa 

infrastruktury turystycznej, współpraca w tworzeniu oferty, wspieranie zaangażowania 

mieszkańców w inicjatywy turystyczne. 

Pożądany stan docelowy: 

 

Turystyczna gmina Żarki to „twoje miejsce na Jurze”, w którym jest: RODZINNIE, AKTYWNIE 

i EDUKACYJNIE. To miejsce, gdzie efektywnie realizuje się nowoczesny model dzisiejszej turystyki 

czyli 3 x E (entertainment, excitement, education), w którym przewodnią rolę odgrywa: aktywność 

ruchowa, przeżycia emocjonalne, przygody, rozrywka, zabawa, w połączeniu z elementami 

edukacyjnymi. 

 

W turystycznej gminie Żarki wyraźnie stawia się na rozwój turystyki rodzinnej – weekendowej 

i pobytowej (tygodniowej i dłuższej), oferując produkty turystyczne dostosowane zarówno do 

potrzeb rodzin z małymi dziećmi czy dziećmi starszymi, jak i do osób dojrzałych. Oferta 

turystyczna w każdym swym elemencie dostosowana jest do zdefiniowanej grupy odbiorów – 

rodzin. Tym samym poza samymi produktami turystycznymi istnieje także działający system 

wspierający wydłużanie pobytu na terenie gminy – lokalna karta lojalnościowa, pakiety 

turystyczne czy programy premiujące rodziny (bilety rodzinne, zniżki rodzinne, itp.). 

 

Realizacja modelu 3 x E w turystycznej gminie Żarki manifestuje się w czterech podstawowych 

typach turystyki: 

 turystyce kwalifikowanej pozwalającej na realizację potrzeb aktywnego wypoczynku 

odwiedzających, w jurajskim krajobrazie, dającej turystom możliwość zbliżenia się do 

natury, regeneracji sił psychofizycznych i poprawę sprawności fizycznej. 

Turystyka kwalifikowana w gminie Żarki rozwija się dzięki sieci znakowanych szlaków 

pieszych i rowerowych, w oparciu o ścieżki edukacyjne, zagospodarowane miejsca 

widokowe czy miejsca odpoczynku, w oparciu o precyzyjną informację turystyczną 

przekazywaną turyście w postaci tradycyjnych map turystycznych czy przewodników, ale 

także przekazywaną w formie internetowej czy stacjonarnej (mapy, informatory 

terenowe, oznaczenia terenowe itp.);  

 turystyce wiejskiej i agroturystyce umożliwiającej turyście realizację potrzeb kontaktu 

z przyrodą oraz pobytu w kameralnych rodzinnych warunkach (w przypadku 

agroturystyki – w gospodarstwach rolnych); 

 ekoturystyce – w ramach której turyści odwiedzają Żarki z potrzeby przebywania 

w środowisku przyrodniczym słabo przekształconym przez człowieka oraz aktywnego 

poznawania miejscowej kultury, w jej przejawach materialnych i niematerialnych; 

 turystyce festiwalowej dla uczestników której głównym celem jest udział w wydarzeniach 

o charakterze kulturalnym, w tym w Żareckim Festiwalu Filmowym, Roztańczonych 

Sobotach czy Święcie Stodoły. 
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Turystyczna gmina Żarki to miejsce pełne życia, w którym nie można się nudzić i które rozkwita 

w pełni zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, podczas tzw. długich weekendów oraz wakacji. 

Miejsce wypełnia wtedy muzyka, taniec i zabawa – oferowane zarówno osobom młodym, jak 

i dojrzałym. 

 

To także miejsce estetyczne, czyste, posprzątane – w kontekście ulic, placów, skwerów oraz 

otwartych terenów zielonych. To miejsce które charakteryzuje wspólny zamysł architektoniczny 

w zakresie małej architektury, a kamień jurajski jest zawsze motywem rozpoznawalnym, 

wkomponowanym stosownie do poszczególnych elementów wyposażenia gminy. To miejsce 

przyjazne i przyjemne dla oka m.in. dzięki kwiatom na klombach, latarniach, oknach, 

przydomowych ogrodach. 

 

Turystyczna gmina Żarki to miejsce, o którym się wie z perspektywy regionu, ale także miejsce, w 

którym działa system spójnej informacji wewnętrznej, adresowany zarówno do turystów, jak i do 

usługodawców działającym na szeroko rozumianym rynku turystycznym. 

 

Turystyczna gmina Żarki to także lider we wdrażaniu rozwiązań wspierających rozwój lokalnego 

biznesu działającego w obszarze usług turystycznych. 

 

Analiza SWOT dla Domeny 2: 

Domena 1: Żarki – Twoje miejsce na Jurze. 

Mocne strony, atuty 
 

Słabe strony, mankamenty 
– walory przyrodnicze (wysoka lesistość – 

33%; formy ochrony przyrody; Park 

Krajobrazowy, rezerwat Cisy 

Przybynowskie; woda na Jurze w postaci 

źródeł okresowych (m.in. źródło Żarki-

Leśniów, źródło Spod Brzozy); 

– położenie w pobliżu głównych jurajskich 

atrakcji turystycznych (m.in. zamek 

Ogrodzieniec), niewielkie odległości czynią 

z gminy dobrą bazę wypadową;  

– położenie na szlaku Orlich Gniazd; 

– jurajski krajobraz: wysoka atrakcyjność 

krajobrazowa gminy wynikająca z 

położenia na Jurze i tzw. Kueście Jurajskiej 

i występowania ostańców wapiennych; 

– potencjał do rozwoju turystyki 

kwalifikowanej – wspinaczki, dzięki licznym 

skałkom o różnym stopniu trudności 

(łącznie 12 skał, Suliszowice, Zaborze, 

– stosunkowo niewielki ruch turystyczny 

w gminie połączony z krótkim czasem 

pobytu turystów krajowych i brakiem 

widocznego zainteresowania gminą ze 

strony turystów zagranicznych (wskaźniki 

danych GUS za 2014 r. są kilkukrotnie 

wyższe dla pobliskich gmin np. Woźniki, 

Koziegłowy, Poraj); 

– zbyt mała liczba tzw. atrakcji drugiego 

rzędu i infrastruktury turystycznej, 

szczególnie na obszarach wiejskich gminy – 

co utrudnia zatrzymanie odwiedzającego 

na dłużej; 

– braki w podstawowej infrastrukturze 

turystycznej oraz informacyjnej (brakuje 

elementów takich jak: kosze na śmieci, 

tablice informacyjne przy szlakach 

rowerowych, parkingi, infrastruktura 

sanitarna; brak spójności w oznaczeniu 

obiektów turystycznych oraz 
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Przewodziszowice); 

– duży ruch turystyczny generowany przez 

Sanktuarium w Leśniowie (ok. 200 tys. 

odwiedzających rocznie), w tym przez 

pielgrzymki do Częstochowy, a w związku z 

tym rozwijająca się turystyka religijna 

(pozostałe obiekty sakralne na terenie 

gminy m.in. Przybynów, Żarki, kościół św. 

Stanisława, Pustelnia w Czatachowie); 

– interaktywne Muzeum Dawnych Rzemiosł 

– wzmocnienie dla turystyki edukacyjnej 

(2.08.2015-26.04.2015 frekwencja wyniosła 

9375 osób); 

– gminę przecinają liczne szlaki (łącznie 9 

różnych szlaków pieszych i rowerowych, 2 

szlaki konne, do tego 7 propozycji tras 

pieszo-rowerowych w ramach jurajskich 

ścieżek – Szlaku Atrakcji Turystycznych) –

co sprzyja rozwijaniu turystyki aktywnej; 

– bogata historia gminy i miasta (m.in. 

tradycje kupieckie i jarmark żarecki; 

tradycje rzemieślnicze – szczególnie 

szewstwo; obszary pokopalniane w 

Ostrowie – dawne kopalnie rud żelaza; 

dzieje leśniowskiego Sanktuarium, 

spuścizna średniowiecza: zachowane 

średniowieczne strażnice, dawne tradycje 

rycerstwa np. drużyna żarecka pod 

Grunwaldem i „dwa nagie miecze”, historia 

związana z I i II wojną światową – w tym 

poniemieckie bunkry); 

– wielokulturowość (materialne ślady po 

żareckich Żydach: zabudowania, 

cmentarze); 

– lokalne produkty kulinarne (tatarczuch, 

pieczonki); 

– imprezy sportowe (Bieg Jurajskich Ścieżek, 

Jurajski Puchar Nordic Walking); 

– rozwijająca się turystyka jednodniowa; 

– gospodarstwa agroturystyczne z bogatą 

ofertą, połączone w Szlak Edukacyjnych 

gastronomicznych i noclegowych, brak 

oznakowania ścieżek rowerowych z dróg 

głównych); 

– stosunkowo słabo rozwinięta baza 

gastronomiczna na terenie gminy (13 lokali, 

w tym 4 restauracje); 

– niska świadomość wśród mieszkańców (w 

tym młodzieży) na temat potencjału 

turystycznego gminy, a co za tym idzie 

niewielka ilość oddolnych przedsięwzięć 

turystycznych; 

– brak tradycji obsługi ruchu turystycznego; 

– brak dużego obiektu noclegowego 

mogącego pomieścić „autokar” czyli ok. 

40-50 osób np. wycieczkę szkolną, imprezę 

firmową; 

– niewystarczająca współpraca między 

podmiotami tworzącymi ofertę turystyczną 

w gminie; 

– niezadowalający stan zbiorników wodnych 

na terenie gminy (zbiornik Zaborze, 

kąpielisko w Żarkach, staw przy ul. 

Wierzbowej w Żarkach); 

– ograniczona dostępność komunikacyjna 

transportem zbiorowym: do gminy i po 

gminie; 

– sezonowość – turyści odwiedzają gminę 

głównie w sezonie letnim; 

– brak dużych cyklicznych imprez; 

– brak sieci lokalnych usług przewodnickich – 

niewystarczająca liczba osób odpowiednio 

przygotowanych osób oprowadzania po 

Żarkach. 
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Zagród Agroturystycznych (proponowane 

zajęcia przyciągają turystów do gminy: 

przykładowo z oferty edukacyjnej 

Agrogospodarstwa „Pod Skałką” korzysta 

rocznie ponad 10 tys. osób); 

– sieciowanie współpracy usługodawców z 

branży turystycznej. 

Szanse, okazje  Zagrożenia, trudności  

– wzrost popularności turystyki aktywnej 

(wyprawy rowerowe, nordic walking, 

wspinaczka); 

– nowe formy turystyki – ekoturystyka, 

turystyka festiwalowa; 

– trend do sieciowania produktów 

turystycznych, oferty pakietowe; 

– wzrost zainteresowania regionem (Jurą); 

– możliwość realizacji inwestycji w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego; 

– wzrost popularności turystyki 

weekendowej – szczególnie wyjazdy 

z większych miast do pobliskich ośrodków; 

– zmiana kierunków turystycznych w Europie 

– popularne kierunki np. Francja, Grecja, 

Turcja oraz kraje afrykańskie: Maroko i 

Tunezja postrzega się jako mniej 

bezpieczne, poszukiwanie alternatywnych 

destynacji – np. Polska została 

zarekomendowana przez Brytyjskie Biuro 

Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty jako 

jeden z bezpiecznych kierunków na 

wakacje 2016; 

– imprezy o skali międzynarodowej 

odbywające się w Polsce (np. w 2012 EURO, 

2016 ŚDM), dzięki którym goście 

zagraniczni poznają Polskę; 

– rozbudowa infrastruktury turystycznej na 

terenie Jury (np. plany rozbudowy ścieżek 

rowerowych na terenie powiatu 

myszkowskiego, plany utworzenia 

punktów informacji turystycznej w 

– brak środków w nowej perspektywie 

finansowej UE na rozwój turystyki 

i rekreacji; 

– silna konkurencja sąsiednich jurajskich 

ośrodków turystycznych (m.in. Poraj, 

Ogrodzieniec, Olsztyn); 

– brak bezpośrednich połączeń kolejowych; 

– degradacja ostańców;  

– możliwość odwrócenia trendów – koniec 

mody na Jurę; 

– budownictwo ingerujące w naturalny 

krajobraz; 

– zmiana władzy – brak kontynuacji polityki 

turystycznej i innych powiązanych regulacji 

prawnych . 
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Myszkowie); 

– wzrost popularności programów 

informacyjno-turystycznych na temat 

wypoczynku na Jurze w mediach 

(telewizja, Internet). 

 

Dla Domeny 2 określono cztery cele strategiczne: 

 
  

1. Wydłużenie pobytu turystów na terenie gminy 

2. Turystyka rodzinna – jako podstawowy kierunek rozwoju turystyki w gminie Żarki. 

3. Integrowanie działań w obszarze turystyki. 

4. Wspieranie zaangażowania mieszkańców w działania turystyczne. 
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Rysunek 8. Siatka celów operacyjnych dla Domeny 2 

 

Domena 2. Żarki - Twoje miejsce na Jurze.  Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej  
i edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Żarki 

1. Wydłużenie pobytu 
turystów na terenie 

gminy 

1.1 Rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej 

umożliwiającej swobodne 
poruszanie się po terenie 

gminy 

1.2 Rozwój infrastruktury 
turystycznej 

1.3 Rozwój produktów 
turystycznych 

2. Turystyka rodzinna – 
jako podstawowy 
kierunek rozwoju 

turystyki w gminie Żarki 

2.1 Rozwój i wzmacnianie 
oferty turystyki rodzinnej 

2.2 Rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej 

z myślą  
o potrzebach rodzin 

2.3 Kreowanie wizerunku 
gminy jako atrakcyjnego 

miejsca na rodzinne 
wypady na Jurę 

3. Integrowanie działań  
w obszarze turystyki  

3.1 Zintegrowane działania 
promocyjno-informacyjne 

4. Wspieranie 
zaangażowania 

mieszkańców w działania 
turystyczne 

4.1 Budowanie 
świadomości  

mieszkańców o walorach 
turystycznych gminy  

4.2 Pobudzanie lokalnej 
przedsiębiorczości w 

zakresie turystyki  
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Cel strategiczny 1. Wydłużenie pobytu turystów na terenie gminy 

 

Cel operacyjny 1.1: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej swobodne poruszanie się 

po terenie gminy. 

 

Propozycje obszarów zadań: 

– Działania mające na celu zintegrowanie transportu gminnego z transportem regionalnym 

docierającym do głównych węzłów przesiadkowych - Myszków, Żarki-Letnisko, 

Masłońskie (zadanie w nieco zmienionej formie ujęte jako flagowe dla Domeny 4). 

 

 

Cel operacyjny 1.2: Rozwój infrastruktury turystycznej. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Woda w Żarkach – strefa rekreacji rodzinnej przy zbiornikach wodnych w Żarkach 

(ZADANIE FLAGOWE)4. 

– Opracowanie założeń i wdrożenie jednolitego systemu informacji turystycznej dla 

Gminy Żarki (ZADANIE FLAGOWE). 

– Rynek w Żarkach przestrzenią dla wypoczynku. Tworzenie przestrzeni publicznej 

z koncentracją życia zarówno ze strony turystów jak i mieszkańców. Wydzielenie 

bezwzględnej strefy pieszo – rowerowej, aranżacja zieleni i małej architektury wspierającej 

wypoczynek, rozwój kawiarni/ogródków na powietrzu, aranżacja przestrzeni do 

kameralnych imprez (muzyka na żywo, etc.).  

– Hałdy pogórnicze w Ostrowie (teren do rewitalizacji) – aranżacja terenu na park rowerowy 

w przestrzeni dawnego terenu wydobycia rudy żelaza z zachowaniem historii miejsca 

(tablice informacyjne, elementy wyposażenia parku stylistyką nawiązujące do specyfiki 

miejsca etc.). Zainstalowanie tarasu/tarasów widokowych na wybranych hałdach. 

 

Cel operacyjny 1.3: Rozwój produktów turystycznych. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Żareckie festiwale – przygotowanie założeń dla  imprez budujących szeroki 

produkt turystyczny, żareckie festiwale (ZADANIE FLAGOWE). 

– Dziecięcy park rozrywki. Wydzielenie terenu inwestycyjnego, opracowanie wstępnej 

koncepcji parku, przygotowanie gminnej oferty inwestycyjnej o takim charakterze. 

– Opracowanie turystycznego informatora gminnego grupującego ofertę turystyczna 

w ciekawe pakiety turystyczne powiązane z ofertą gastronomiczną oraz noclegową, 

przekazanego do miejsc obsługi turystów (miejsca noclegowe, miejsca świadczenia usług 

turystycznych) celem prezentacji możliwości spędzania czasu na terenie gminy 

                                                        
4 Zadania związane z modernizacją istniejącego kąpieliska zgłaszali też w swojej karcie projektu uczniowie 
klasy IIb oraz IIc w ramach młodzieżowych warsztatów strategicznych. 

http://www.cds.krakow.pl/


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 59 

odwiedzającym. Ważne aby wydanie było odporne za uszkodzenia mechaniczne, zalanie, 

etc. 

Cel strategiczny 2: Turystyka rodzinna – jako podstawowy kierunek rozwoju turystyki 

w gminie Żarki. 

 

Cel operacyjny 2.1 Rozwój i wzmacnianie oferty turystyki rodzinnej. 

 

Propozycje obszarów zadań: 

– Utworzenie ofert pakietowych dla rodzin. 

 

Cel operacyjny 2.2 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej z myślą o potrzebach rodzin. 

 

Propozycje obszarów zadań: 

– Rodzinne trasy rowerowe w Żarkach (ZADANIE FLAGOWE) 

– Zielony/żywy plac zabaw – opracowanie koncepcji i założenie na terenie gminy żywych 

placów zabaw w oparciu o wierzbę, bukszpan, ligustr, grab i inne rośliny (altany, labirynty, 

tunele do zabawy, itp.).  

– Przeprowadzenie inwentaryzacji ostańców w gminie Żarki celem wyboru miejsca gdzie 

można przygotować teren do uprawiania rekreacji / wspinaczki skałkowej dla dzieci - wybór 

odpowiedniej skały, oczyszczenie skały i terenu wokół, przygotowanie minimum 4-5 

prostych dróg wspinaczkowych na skale (w skali od 2 do 3+) wyposażonych 

w zabezpieczenia asekuracyjne (drogi tzw. „obite”), aranżacja terenu wokół skały – miejsce 

do piknikowania plus piaskownica, ławki, etc., przygotowanie parkingu (nie musi być 

w bezpośrednim sąsiedztwie, ale konieczne jest wyznaczenie trasy dodarcia do tego 

miejsca), oznaczenia w terenie – tablica informacyjna, przygotowanie ulotki informacyjnej 

miejsca (wydanie tradycyjne – papierowe, oraz w wersji on-line na stronie internetowej 

gminy oraz portalach zajmujących się wspinaniem np. Nasze Skały, itp.) koniecznie 

zawierającej tzw. topo.  

 

 

Cel operacyjny 2.3: Kreowanie wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca na rodzinne wypady na 

Jurę.  

 

Propozycje obszarów zadań:  

– Opracowanie strategii/planu działań promocji hasła gminy: „Żarki, Twoje miejsce na Jurze”. 

– Z czego słynie gmina czyli określenie produktów /atrakcji charakterystycznych dla każdego 

sołectwa. Przykład: Jaworznik – ryby, Ostrów – zagroda edukacyjna i pierogi, Przybynów – 

strusie i zioła wraz z medycyną naturalną, itd. Kolejno promowanie w taki sposób 

poszczególnych sołectw na mapie gminy (w wersji papierowej, on-line oraz jako tablice 

informacyjne w terenie). 

– Kamień jurajski – znak rozpoznawczy. Przygotowanie i wdrożenie programu wspierającego 

prezentację kamienia jurajskiego zarówno w przestrzeniach publicznych czy budynkach 

publicznych jak również u osób prywatnych. Do programu: wprowadzenie do zapisów 
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specyfikacji inwestycyjnych (adaptacje, remonty, budowy) budynków publicznych, małej 

architektury (przystanki, ławki, kosze na śmieci, klomby miejskie, itp.) wymogu 

wprowadzania kamienia jurajskiego. Rozważenie wprowadzenia zapisu do planów 

miejscowych – upowszechnianie w inwestycjach także prywatnych kamienia jurajskiego jako 

elementu wymaganego, nawet tylko symbolicznie, w prowadzonych inwestycjach. 

– Kwiaty w gminie Żarki - kwiaty na klombach, latarniach, oknach, przydomowych ogrodach, 

dopełniające obraz miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom. 

– Działania promocyjne – promocja na portalach z ofertą dla dzieci, także reklama w telewizji 

i radiu regionalnym. 

– Opracowanie zestawu działań promocyjnych wraz z programem ich realizacji w zakresie 

promocji gminy skierowanej do seniorów – Uniwersytety III Wieku w aglomeracji śląskiej, 

w Częstochowie, ale także Krakowie.  

– Przygotowanie kalendarza imprez wprost adresowanych do dzieci począwszy od tzw. 

długich weekendów wiosennych przez okres wakacyjny. Upublicznienie kalendarza na 

stronie internetowej gminy, ale także wydanie w formie plakatu rozdysponowanego 

w miejscach świadczących usługi turystyczne na terenie gminy (gospodarstwa 

agroturystyczne, hotele, pensjonaty, muzeum, miejsca atrakcji edukacyjnych, restauracje, 

itp.). Do tego duże plakaty informujące o atrakcjach umieszczone na widocznych tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

 

Cel strategiczny 3: Integrowanie działań w obszarze turystyki 

 

Cel operacyjny 3.1: Zintegrowane działania promocyjno-informacyjne 

 

Propozycje obszarów zadań: 

– Powołanie agencji zarządzania turystyką/ rozwoju turystyki w gminie Żarki. 

– Tour-operator w zakresie turystyki edukacyjnej w gminie Żarki – działania prowadzone „na 

zewnątrz” (marketing miejsca) oraz wewnątrz gminy. 

– Powołanie Żareckiego Forum Turystyki – zespołu przedsiębiorców działających w obszarze 

turystyki. W formie forum wsparcia, wymiany informacji, ciała doradczego dla Rady 

i Burmistrza. 

– Opracowanie karty rabatowej dla wspólnych usług turystycznych i okołoturystycznych. 

– Stojaki na ulotki informacyjne o atrakcjach gminy. Opracowanie ulotki w formacie wizytówki 

(jednolity format, w miarę podobny wzór) przez zainteresowane podmioty oraz zakup 

stojaków na tego typu ulotki. Rozmieszczenie stojaków w obiektach noclegowych, 

gastronomicznych, turystyczno-usługowych.  

 

Cel strategiczny 4: Wspieranie zaangażowania mieszkańców w działania turystyczne 

 

Cel operacyjny 4.1: Budowanie świadomości mieszkańców o walorach turystycznych gminy 

(projekty w szkole, projekty dla dorosłych, wspólne spacery). 
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Propozycje obszarów zadań:  

– Kamień jurajski w przestrzeni publicznej – wprowadzenie spójnej koncepcji w zakresie małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci, zadaszenia, oświetlenie, zieleń urządzona, etc.) którą 

charakteryzuje wspólny zamysł architektoniczny, a kamień jurajski jest zawsze motywem 

rozpoznawalnym, wkomponowanym stosownie do poszczególnych elementów 

wyposażenia gminy.  

– Projekt edukacyjno-turystyczny: wymiana językowa dla uczniów gimnazjum oraz 

opracowanie dwujęzycznego folderu turystycznego gminy. Uczniowie przygotują plan 

zwiedzania dla zagranicznych rówieśników, by podczas wymiany pokazać swoim kolegom 

walory przyrodnicze i kulturowe gminy oraz okolicy. Po wspólnym zwiedzaniu uczestnicy 

z pomocą opiekunów projektu opracują dwujęzyczny folder turystyczny skierowany głównie 

do młodzieży5. 

– Konkurs na przygotowanie propozycji na najciekawszy weekend w gminie („Żarki dla 

turysty”). Przykładowe założenia dla konkursu: mieszkańcy w 2-osobowych drużynach 

przygotowują kompleksową ofertę spędzania czasu wolnego w gminie (2 dni, 8.00-22.00) 

w okresie wiosna-lato oraz jesień-zima. Należy wybrać co najmniej jeden typ turysty, do 

którego będzie dedykowana oferta: młodzież, rodziny z dziećmi, seniorzy. Najciekawsze 

propozycje zostaną włączone do materiałów promocyjnych gminy, katalogu z ofertami 

pakietowymi, a zwycięzcy w nagrodę będą mogli doświadczyć swojej zaplanowanej 

wycieczki. 

– Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie cyklu międzypokoleniowych spacerów po 

gminie, podczas których uczestnicy poznają atrakcyjne miejsca i ich historię (w formie 

ciekawostek). Weekendowe spacery dedykowane dorosłym, rodzinom, młodzieży, byłyby 

organizowane we współpracy między mieszkańcami (pasjonatami, aktywistami) a gminą.  

 

Cel operacyjny 4.2: Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości w zakresie turystyki.  

 

Propozycje obszarów zadań: 

– Warsztaty z podstaw agroturystyki – cyklicznie oferowane mieszkańcom gminy. 

– Warsztaty dla kwaterodawców na temat ekogospodarstw, zwiększania ekologiczności 

w obiektach i kształtowania oferty w ramach ekoturystyki.  

– Warsztaty/szkolenia na usługi przewodnickie dla mieszkańców – cykl spotkań prowadzony 

przez np. działających na terenie gminy przewodników, pilotów, lokalnych historyków, 

koordynatorów turystycznych. 

– Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia obiektów noclegowych, w szczególności 

dużego obiektu o podwyższonym standardzie mogącego pomieścić ok. 40-50 osób 

(„autokar turystów”, np. wycieczkę szkolną, ale także imprezę firmową) o uniwersalnym 

rozkładzie pomieszczeń. 

  

                                                        
5 Projekt został zgłoszony przez uczniów klasy IIa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach pt. „My w wielkim 
świecie”) – w ramach prac podczas warsztatu strategicznego dla młodzieży.  
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Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki 

W efekcie dyskusji nad pożądanym stanem docelowym, wskazano na następujące pożądane 

kierunki: wparcie dla doradztwa edukacyjno-zawodowego i koordynacja współpracy między 

szkołami a lokalnymi przedsiębiorcami, rozwój żareckich targów, umacnianie pozycji 

przedsiębiorstw działających na terenie gminy Żarki. 

Pożądany stan docelowy: 

Rozwijająca się gospodarczo gmina Żarki swoją pozycję buduje dzięki wspieraniu lokalnej 

przedsiębiorczości, rozwojowi targów żareckich oraz budowaniu stabilnego i zrównoważonego 

lokalnego rynku pracy. 

Gmina wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość, reprezentuje aktywny „patriotyzm 

gospodarczy” (w ramach istniejącego prawa). Zaangażowanie gminy w aktywne wsparcie 

przedsiębiorców przejawia się w wyprzedzającym informowaniu lokalnych „biznesów” 

o potrzebach gospodarczych gminy, planowanych zakupach oraz pracach i inwestycjach 

komunalnych. Przedsiębiorcy czują, że są istotnymi partnerami władzy: otrzymują wiedzę i mogą 

się podzielić swoimi problemami i kłopotami. Na co dzień wymianę informacji, także o potrzebach 

kadrowych czy zatrudnieniowych zapewnia sprawnie działające narzędzie internetowe 

(moderowane przez Urząd rodzaj gospodarczego forum internetowego lub newsletter 

dedykowany przedsiębiorcom). 

Gmina Żarki jest otwarta na współpracę z sektorem prywatnym i wspiera Przedsięwzięcia 

Publiczno-Prywatne (PPP) na swoim terenie, gdzie partnerami prywatnymi są lokalne firmy. Raz 

do roku powstaje lista inwestycji/działań, które mają mieć taki charakter. 

Miejscowe firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe i rekompensaty jeżeli spełniają określone 

warunki. Kolejnym działaniem wspierającym lokalny biznes jest współpraca dotycząca pozyskania 

funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości i innowacji, środków na przekwalifikowanie 

zawodowe oraz działań wspierających rozwój przedsiębiorczości. Gmina dostarcza, przekazuje 

informacje o możliwościach pozyskania funduszy przez mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, 

a docelowo objaśnia proces aplikacji o pozyskanie funduszy zewnętrznych. Dba się także 

o różnorodne formy wsparcia symbolicznego przykładowo: konkurs na przedsiębiorcę roku, Dni 

Przedsiębiorczości, artykuły w prasie lokalnej.  

Gmina jest zainteresowana podtrzymywaniem i rozwojem targowiska w Żarkach. Traktuje się je 

jako źródło dochodów, koło zamachowe gospodarki żareckiej i element promocyjny gminy. 

Rozwój żareckich targów realizowany jest przez działania różnego rodzaju. Po pierwsze, przez 

rozmaite formy przedłużenia czasu funkcjonowania targowiska – miejsce to „żyje” nie tylko w dni 

targowe, ale także przez okazjonalne żareckie targi tygodniowe np. towarzyszące lipcowemu 

odpustowi Leśniowskiemu. Innym sposobem, w jakim przejawia się rozwój targów żareckich jest 

ich terytorialna ekspansja w kierunku ścisłego centrum miasta – także Rynek to przestrzeń pełna 

handlu, imprez i usług. Rozbudowane atrakcje około-handlowe, związane z targowiskiem 

stanowią trzeci z filarów. Cyklicznie organizowane są masowe imprezy, nie tylko o charakterze 

handlowym, ale także tematycznym, sportowym, rozrywkowo-kulturalnym np. biegi, zjazdy 

i wystawy zabytkowych samochodów, występy muzyczne i taneczne. Ponadto, targowisko 
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stanowi miejsce promocji lokalnych żareckich przedsiębiorców. Wystawiają się oni na specjalnie 

dedykowanych stoiskach z lokalnymi produktami, w szczególności z żywnością naturalnej 

produkcji np. chleby, miody, sery itp. 

Gminę Żarki w dążeniu do stabilnego rynku pracy wspiera profesjonalne doradztwo edukacyjno-

zawodowe, istnieje profesjonalna instytucja, która się tym zajmuje np. centrum edukacyjno 

zawodowe. Uczniowie orientują się w potrzebach lokalnego rynku pracy, mogą nabyć potrzebne 

kompetencje, mają szansę poznać, na czym polega praca w poszukiwanych lokalnie zawodach. 

Istnieje ścisła współpraca szkół z przedsiębiorcami: regularnie organizowane są wycieczki 

zawodoznawcze do lokalnych firm, sprawnie funkcjonuje system praktyk i staży w lokalnych 

przedsiębiorstwach. Rozwijane są także inne formy współpracy i wsparcia m.in. w zakresie 

szkoleń pracowniczych i przekwalifikowań zawodowych – między lokalnymi pracodawcami 

a instytucjami rynku pracy (PUP, ZDZ), wspomaga się także instytucje ekonomi społecznej np. 

spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej – przy współpracy z MOPS. 

Analiza SWOT dla Domeny 3: 

Domena 3: Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki 

Mocne strony, atuty 
 

Słabe strony, mankamenty 
– tradycja drobnej przedsiębiorczości; 

– organizacja na terenie gminy największego 

w regionie częstochowskim targowiska (w 

2014 r. dochody z opłaty handlowej 

stanowiły blisko 5% z łącznej sumy 

dochodów własnych, a z dzierżawy 

stanowisk – ok. 12 %). Dostępne produkty 

bezpośrednio u producenta;  

– duża aktywność i skuteczność gminy w 

pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych 

(w strukturze dochodów dotacje na 

zadania inwestycyjne wynoszą 16,2% - 

dwukrotnie więcej niż dla powiatu 

i województwa); 

– dominacja w strukturze wielkościowej 

podmiotów gospodarczych 

mikroprzedsiębiorstw, (96,2%), korzystna 

dla lokalnej gospodarki, gdyż 

przedsiębiorstwa małych rozmiarów 

szybciej reagują na zmieniające się 

uwarunkowania zewnętrzne, są bardziej 

elastyczne  

– stosunkowo wysoka przedsiębiorczość 

osób fizycznych (o 10% wyższa od średniej 

– brak dopasowanych ofert do rynku pracy 

(tokarz, ślusarz); 

– brak wykwalifikowanych ludzi do pracy, 

fachowców, specjalistów (np. inżynierowie 

budownictwa).  

– odpływ młodych, wykwalifikowanych ludzi 

z gminy. Niewystarczająco zachęcająca 

oferta do pozostania w gminie; 

– nie istnieje na terenie gminy doradztwo 

edukacyjno-zawodowe. Brak lokalnych 

programów doradczych dla dzieci, 

rodziców i szkół w gminie;  

– niezadawalająca aktywność gospodarcza w 

gminie przejawiająca się słabą dynamiką 

wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. 

W stosunku do 2004 r. nastąpił spadek 

liczby podmiotów o 5,4%. W tym samym 

czasie województwo śląskie zanotowało 

wzrost o 7,6%, a Polska o 15,2%; 

– słabe warunki rozwoju dla rolnictwa oraz 

rozdrobniona struktura gospodarstw 

rolnych (ponad połowa powierzchni 

zajmowanej przez gospodarstwa 

prowadzące działalność rolniczą przypada 
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krajowej i o 15% od wojewódzkiej) – 

świadczy to o aktywności indywidualnych 

osób i stanowi przejaw kreatywności i 

zaradności mieszkańców; 

– zróżnicowana struktura podmiotów 

gospodarczych ze względu na rodzaj 

prowadzonej działalności, z zaznaczającą 

się dominacją sekcji G, C i F. Gmina nie jest 

ukierunkowana wyłącznie na rozwój usług, 

o czym świadczy wysoki udział sektora 

przetwórstwa przemysłowego i 

budownictwa (o 14,5% wyższy od średniej 

krajowej); 

– istniejąca lokalna infrastruktura bankowa – 

łatwa dostępność kredytów dla 

przedsiębiorstw (lokalnych); 

– rozwój gospodarstw rybnych na terenie 

gminy (sołectwo Jaworznik); 

– korzystne położenie transportowe gminy 

i względnie wysoki poziom dostępności 

komunikacyjnej wynikający z 

przechodzenia przez gminę trzech dróg 

wojewódzkich. 

na gospodarstwa do 5 ha), co sprawia, że 

znikomy odsetek rolników zajmuje się tylko 

i wyłącznie prowadzeniem gospodarstw;  

– stosunkowo wysoka skala problemu 

bezrobocia w gminie: 10,2 bezrobotnych na 

100 osób w wieku produkcyjnym. Jest to 

wartość wyższa od średniej dla powiatu 

myszkowskiego (9,0), województwa 

śląskiego (6,1) i Polski (7,5);  

– pogarszająca się struktura ludnościowa 

w gminie, biorąc pod uwagę podział na 

ekonomiczne grupy wieku (spadek liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym i 

rosnący odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym);  

– brak transportu publicznego na terenie 

gminy  

– ciągle odczuwalną trudnością przez 

przedsiębiorców są obciążenia podatkowe.  

 

 

Szanse, okazje  Zagrożenia, trudności  

– dostępność funduszy zewnętrznych na 

działania wspierające rozpoczynanie i 

rozszerzanie działalności gospodarczej, 

tworzenie nowych miejsc pracy, 

wprowadzanie innowacji (produktowych, 

procesowych, organizacyjnych), 

podnoszenie lub aktualizację kwalifikacji; 

– duża dostępność środków europejskich na 

szkolenia zawodowe (możliwość 

pozyskania 80% pomocy na kształcenie 

zawodowe), dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku 

pracy; 

–  powroty na rynek pracy osób z niego 

wykluczonych m.in. osoby po 50. roku 

życia, niepełnosprawni 

– stereotyp nie pozwalający zdolnej 

młodzieży na wybór szkolnictwa 

zawodowego jako szkoły pierwszego 

wyboru; 

–  wzrost znaczenia handlu internetowego – 

e-commerce kosztem tradycyjnej 

działalności usługowej; 

–  roszczeniowość społeczeństwa – postawa 

oczekiwania, że państwo rozwiąże 

wszystkie problemy, bierność; 

–  rosnące wymogi środowiskowe 

w stosunku do realizowanych inwestycji; 

–  odpływ najcenniejszego kapitału 

społecznego do dużych krajowych 
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–  programy aktywizacji osób bezrobotnych 

finansowane ze środków m.in. EFS i 

Funduszu Pracy; 

–  dywersyfikacja działalności rolniczej w 

kierunku np. agroturystyki lub 

gospodarstw ekologicznych; 

–  dostępność funduszy zewn. na działania 

rewitalizacyjne – także w sferze 

gospodarczej. 

ośrodków miejskich i zagranicę; 

– zmniejszające się rynki zbytu dla 

produktów tradycyjnych (buty). 

Dodatkowym zagrożeniem dla polskich 

producentów obuwia jest import 

produktów m.in. z Chin oraz wysoka 

konkurencja w branży obuwniczej (duże 

markety obuwnicze). 

 

  

W rezultacie analiz, prac warsztatowych oraz dyskusji w grupach i na forum dla domeny trzeciej 

zdefiniowano trzy cele strategiczne: 

 

 
 

 

  

 

1. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w Żarkach 

2.  Rozwój  funkcji handlowych w Gminie Żarki  - Targowisko  kołem zamachowym  lokalnej 
przedsiębiorczości  

3. Stabilny i zrównowazony rynek pracy w Gminie Żarki 

http://www.cds.krakow.pl/


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 66 

Rysunek 9. Siatka celów operacyjnych dla domeny 3 

 

Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w Gminie Żarki  

1. Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości w Żarkach 

1.1 Wprowadzenie systemu 
informowania  „z wyprzedzeniem” 

lokalnych przedsiębiorców o 
ważnych potrzebach 

gospodarczych gminy 

1.2 System finansowego wsparcia 
lokalnych przedsiębiorców 

1.3 Współpraca UMiG  z 
przedsiębiorcami w zakresie 

pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na potrzeby 

lokalnego biznesu 

1.4 Budowanie pozytywnego 
wizerunku lokalnego 

przedsiębiorcy 

2. Rozwój  funkcji handlowych  
w gminie Żarki – Targowisko   

kołem zamachowym  lokalnej 
przedsiębiorczości 

2.1 Inicjowanie różnorodnych 
działań na rzecz wydłużenia czasu 

trwania targowiska w Żarkach 

2.2  Rozwój terytorialny 
(rozszerzenie) obszaru 

funkcjonowania targowiska 

2.3 Wzmocnienie funkcji około-
handlowych i budowanie 

atrakcyjnych wydarzeń  wokół 
targowiska 

2.4 Wypracowanie koncepcji 
nowoczesnego zarządzania 

targowiskiem w Żarkach 

3. Stabilny i zrównoważony rynek 
pracy w gminie Żarki 

3.1  Zbudowanie w gminie Żarki 
profesjonalnego doradztwa 

edukacyjno-zawodowego  
skierowanego do uczniów szkół z 

terenu gminy 

3.2 Współpraca instytucji rynku 
pracy (PUP, ZDZ i inne)  

z lokalnymi pracodawcami w 
zakresie przekwalifikowań 

pracowniczych. 

3.3 System wsparcia dla osób 
chcących się przekwalifikowywać, 
podwyższyć swoje kwalifikacje  i 

podjąć pracę zarobkową. 
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Cel strategiczny 1: Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w Żarkach 

Cel operacyjny 1.1. Wprowadzenie systemu informowania „z wyprzedzeniem” lokalnych 

przedsiębiorców o ważnych potrzebach gospodarczych gminy.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Wypracowanie zasad pod systematyczne spotkania władz gminy z lokalnymi 

przedsiębiorcami pełniące funkcje informacyjno-doradcze.  

– Utworzenie formuły informowania przedsiębiorców np. poprzez newsletter gospodarczy 

gminy lub/i zorganizowanie i administrowanie Gospodarczym Forum Internetowym 

(będącego formą wymiany informacji oraz wzajemnej współpracy zwłaszcza w zakresie 

potrzeby kadrowych i zatrudnieniowych).  

– Wypracowanie koncepcji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych opartych o formułę PPP 

(partnerstwo publiczno-prywatne). 

 

Cel operacyjny 1.2 System finansowego wsparcia lokalnych przedsiębiorców  

Propozycje obszarów zadań: 

– Wprowadzenie  różnych form wsparcia dla lokalnych firm, tworzących i 

utrzymujących  miejsca pracy, współpracujących z miejscowymi szkołami oraz 

działających na rzecz społeczności lokalnej (ZADANIE FLAGOWE). 

 

Cel operacyjny 1.3. Budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego przedsiębiorcy  

Propozycje obszarów zadań: 

– Opracowanie formuły i zorganizowania wydarzenia „Dzień życia przedsiębiorcy” w ramach 

Dni Przedsiębiorczości w Żarkach, podczas którego lokalni przedsiębiorcy prezentują swoją 

działalność głównie młodzieży (warsztaty zawodoznawcze). 

– Dobroczynny karnawałowy bal przedsiębiorców. 

– Doroczna nagroda dla przedsiębiorcy Żareckiego. 

– Promocja lokalnej przedsiębiorczości i przedsiębiorców w lokalnej prasie i wydawnictwach 

okazjonalnych (np. raz w miesiącu/raz na kwartał strona poświęcona danemu 

przedsiębiorcy). 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji handlowych w gminie Żarki – Targowisko kołem 

zamachowym lokalnej przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny 2.1. Inicjowanie różnorodnych działań na rzecz wydłużenia czasu trwania 

targowiska w Żarkach. 

Propozycje obszarów zadań:   
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– Opracowanie i promocja tygodniowego targu żareckiego funkcjonującego 

w oparciu o odpust Leśniowski od 2 lipca do pierwszej niedzieli lipca, organizacja 

targów tematycznych (przynajmniej dwa razy w roku), odbywających się poza 

dniami targowymi i innych wydarzeń związanych podstawową funkcją targowiska 

(ZADANIE FLAGOWE).      

 

Cel operacyjny 2.2 Rozwój terytorialny (rozszerzenie) obszaru funkcjonowania targowiska.  

Propozycje obszarów zadań:  

– Zagospodarowanie Rynku, centrum miasta pod usługi handlowe i okołohandlowe 

(wydarzenia, promocje, występy) w dni targowe.  

 

Cel operacyjny 2.3. Wzmocnienie funkcji około handlowych i budowanie atrakcyjnych wydarzeń 

wokół targowiska.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Rozwój istniejących form imprez masowych tematycznych, sportowych, rozrywkowo-

kulturalnych np. biegi, pokazy starych samochodów itp.  

– Stworzenie kalendarza rocznego wydarzeń rozrywkowych (koncerty, występy muzyczne, 

taneczne etc.). 

 

Cel operacyjny 2.4. Wypracowanie koncepcji nowoczesnego zarządzania targowiskiem 

w Żarkach. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Bonusy dla lokalnych przedsiębiorców (których działalność jest zarejestrowana w gminie 

Żarki) w zakresie opłat targowych.  

– Stworzenie koncepcji promocji targowiska w Żarkach. 

 

                  Cel strategiczny 3: Stabilny i zrównoważony rynek pracy w Żarkach 

Cel operacyjny 3.1   Zbudowanie w gminie Żarki profesjonalnego doradztwa edukacyjno-

zawodowego  skierowanego do uczniów szkół z terenu gminy  

Propozycje obszarów zadań: 

– Zawiązanie ścisłej współpracy miedzy szkołami a lokalnymi przedsiębiorcami 

w zakresie wycieczek zawodoznawczych, praktyk zawodowych dla młodzieży ze 

szkół żareckich (ZADANIE FLAGOWE). 
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– Opracowanie programu oraz organizacja Dni Przedsiębiorczości, podczas których lokalni 

przedsiębiorcy prezentują swoją działalność głównie młodzieży (warsztaty zawodoznawcze, 

wycieczki po zakładzie/firmie). 

 

Cel operacyjny 3.2. Współpraca instytucji rynku pracy (PUP, ZDZ i inne) z lokalnymi pracodawcami 

w zakresie przekwalifikowań pracowniczych.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Zawiązanie porozumienia na rzecz zatrudnienia miedzy gminą, instytucjami rynku pracy 

i przedsiębiorcami żareckimi. 

– Promocja i popularyzacja szkoleń przekwalifikujących dla pracowników firm żareckich.  

  

Cel operacyjny 3.3. System wsparcia dla osób chcących się przekwalifikowywać, podwyższyć 

swoje kwalifikacje i podjąć pracę zarobkową.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Utworzenie Spółdzielni Socjalnej dla osób wymagających włączenia społecznego 

(ZADANIE FLAGOWE). 

– Utworzenie lokalnego systemu wymiany informacji oraz podwyższania kwalifikacji dla 

chcących podjąć pracę  mieszkańców napływowych. 
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Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje  

W efekcie dyskusji nad pożądanym stanem docelowym, wskazano na następujące pożądane 

kierunki: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, 

rozwój oferty kulturalno-rekreacyjnej, zharmonizowanie rozwoju gminy: częściowe zniwelowanie 

nierówności w dostępie do usług komunalnych i kulturalnych między obszarami wiejskimi 

a miastem.  

Pożądany stan docelowy: 

Gmina Żarki jest miejscem przyjaznym dla swoich mieszkańców zarówno pod względem 

zapewnionej infrastruktury, jak i relacji międzyludzkich. 

Gmina Żarki jako miejsce, w którym dobrze się żyje, odpowiada na podstawowe potrzeby 

mieszkańców dotyczące infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej. Odnowiona i rozbudowana 

infrastruktura drogowa pozwala na sprawne i bezpieczne przemieszczenie się po gminie różnymi 

środkami transportu, także po zmroku – dzięki zainstalowaniu niezbędnego oświetlenia. Na 

mobilność mieszkańców wszystkich sołectw, także tych niezmotoryzowanych, pozwala 

przemyślany i odpowiadający potrzebom system komunikacji autobusowej/busowej. Niewielkie 

busy o ekologicznym napędzie pozwalają na przemieszczenie między Żarkami a pozostałymi 

sołectwami, a także łączą gminę z Myszkowem.  

Komfort życia oraz dobry stan środowiska naturalnego gwarantuje rozwijana sieć wodociągowo-

kanalizacyjna. Posesje stopniowo podłączane są do systemu kanalizacji sanitarnej, te zaś, 

w których przypadku jest to niemożliwe ze względów technicznych (ukształtowanie terenu), ze 

wsparciem wprowadzają alternatywne rozwiązania m.in. poprzez przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Na poprawę jakości życia wpływają też takie drobne elementy, jak oczyszczone 

i zadbane rowy melioracyjne – które utrzymywane są przez osoby odpowiedzialne: tj. przez 

gminę w przypadku rowów znajdujących się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi 

gminnej, a w przypadku gruntów prywatnych – przez ich właścicieli.  

W gminie Żarki istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna. Zarówno na 

terenie miasta, jak i poszczególnych sołectw mieszkańcy mają dostęp do ośrodków kultury, 

z ciekawą, przystępną finansowo ofertą. Ważnym elementem, znacząco podnoszącym jakość 

życia w gminie jest rozwinięta oferta instytucji opieki nad dziećmi (grupa żłobkowa), która 

pozwala kobietom/matkom na łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. 

Infrastruktura i oferta spędzania czasu wolnego odpowiada na potrzeby różnych grup 

mieszkańców, i nie ogranicza się jedynie do miasta. Domy kultury w sołectwach, wiejskie świetlice 

są odnowione, wyposażone, przyciągają swoją ofertą kulturalną – pozwalając na rozwijanie 

zainteresowań oraz integrację mieszkańców. Na terenie gminy istnieje też instytucja łącząca 

propozycje kulturalne (spotkania, kluby dyskusyjne) z kinową – projekcją filmów. Z drugiej strony 

aktywny wypoczynek na powietrzu m.in. dzięki terenowym siłowniom, ale przede wszystkim 

wizytówką gminy w tym względzie jest odnowione kąpielisko oraz zaaranżowany na działkach 

leśnych znajdujących się w jego pobliżu park miejski.  
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Obszary i obiekty zdegradowane są poddawane rewitalizacji zarówno pod względem 

infrastrukturalnym jak i społecznym. Odnowiona przestrzeń miejska jest estetyczna 

i funkcjonalna, a mieszkańcy uczestniczą w programach wzmacniających aktywność społeczną 

i zawodową, wyrównujących szanse na zatrudnienie i podnoszących jakość życia. 

Gmina umożliwia mieszkańcom aktywnie włączać się w działania oraz współdecydować 

o sprawach kluczowych. Z kolei sami mieszkańcy chętnie podejmują się aktywności na rzecz 

lokalnej społeczności, wspólnie realizują własne pomysły, w celu poprawy jakości swojego życia – 

organizują imprezy tematyczne: integracyjne, ekologiczne, powstają grupy samopomocy 

sąsiedzkiej.  

 

Analiza SWOT dla Domeny 4: 

Domena 4: Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

Mocne strony, atuty 
 

Słabe strony, mankamenty 
– faktyczny przyrost liczby mieszkańców 

gminy (przyrost rzeczywisty na poziomie 

0,8‰, podczas gdy sąsiednie gminy, powiat 

i województwo notują wartości ujemne). 

– osiedlanie się nowych mieszkańców na 

terenie gminy, dodatnie saldo migracji: 

1,2‰ (wiele z osób osiedlających się na 

terenie gminy to osoby na emeryturze, 

przeprowadzające się z dużych miast do 

gminy Żarki, ponieważ cenią sobie walory 

przyrodnicze, czy „spokojniejsze” 

i „wolniejsze” życie w mniejszym mieście).  

– istnienie walorów przyrodniczych 

i środowiskowych przeciągających nowych 

mieszkańców i turystów (dużo zieleni, cisza 

i spokój dające możliwość wypoczynku, 

piękne widoki);  

– zagospodarowanie rekreacyjne walorów 

przyrodniczych – szlaki turystyczne, 

możliwość jazdy na rowerze;  

– mieszkańcy oceniają gminę, jako dobre 

miejsce do życia i jeśli mieliby możliwość 

znalezienia pracy na miejscu, nie 

wyprowadzaliby się;  

– istnienie lokalnych liderów, ludzi chętnych 

do działania organizujących i animujących 

życie społeczne mieszkańców, aktywni do 

– niewystarczająco rozwinięta komunikacja 

publiczna, w szczególności na obszarach 

poza miastem. Trudności z dojazdem do 

centrum gminy (miasta), które posiada 

najbardziej atrakcyjną ofertę kulturalną 

i rekreacyjną. Kłopoty z dojazdem także na 

imprezy organizowane w mieście, przez co 

osoby bez samochodu, mieszkające poza 

miastem mają problemy z uczestnictwem 

w wydarzeniach i aktywnościach 

kulturalnych; 

– duży odsetek młodych ludzi 

wyjeżdżających do pracy do większych 

ośrodków miejskich lub za granicę; 

– niezadowalający  stan dróg na terenie 

sołectw gminy Żarki – brak części poboczy, 

chodników oraz oświetlenia, co powoduje 

zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa na 

drogach; 

– nie w pełni wykorzystana infrastruktura 

sportowa; 

– brak miejsc z tanią i atrakcyjną ofertą dla 

seniorów np. tania kawa, klubokawiarnia 

seniora, Uniwersytet III wieku;  

– utrudniony dostęp do zaplecza kulturalno-

rozrywkowego w sołectwach, co utrudnia 

możliwość organizacji imprez lokalnych 
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działania mieszkańcy np. organizacja 

sprzątania świata, majówki, festyny 

sołeckie, lokalne inicjatywy (warsztaty 

produkcji cukierniczej – manufaktura 

słodyczy); 

– podejmowanie inwestycji związanych z 

naprawą i budową dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich  

– inwestycja w ekologiczne źródła energii – 

dofinansowanie do paneli 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych 

i pomp ciepła (partycypowanie gminy w 

kosztach); 

– wysokie wydatki majątkowe w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (1106,93 zł), co świadczy o 

dużej aktywności gminy w zakresie 

realizowania nowych inwestycji;  

– liczne obiekty rekreacyjno-sportowe, gdzie 

można aktywnie spędzać wolny czas 

(11 obiektów sportowych, do tego 6 siłowni 

zewnętrznych i kilkanaście placów zabaw, 

jurajskie ścieżki pieszo-rowerowe); 

– zwiększająca się liczba imprez w gminie, 

zarówno sportowych, jak i kulturalnych, 

które wzmacniają więzi lokalne wśród 

mieszkańców i sprzyjają integracji (Dni 

Żarek, odpusty w Sanktuarium, Bieg 

Jurajskich Ścieżek, Jurajski Puchar Nordic 

Walking, imprezy lokalne w sołectwach); 

– aktywna działalność w zakresie kultury – 

działania Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury, Muzeum Dawnych Rzemiosł,  

– aktywność gminy w zakresie rozbudowy 

systemu kanalizacji sanitarnej m.in. 

projekty inwestycyjne w obszarze 

gospodarki wodno-ściekowej np. 

wyposażenie oczyszczalni ścieków w 

panele fotowoltaiczne, modernizacja sieci 

wodociągowej. 

– systematyczne podejmowanie przez gminę 

inwestycji w kierunku poprawy 

(sołeckich) oraz ogranicza ofertę spędzania 

czasu wolnego dla różnych grup 

wiekowych – młodzież, seniorzy; 

– niewystarczająco rozwinięta oferta 

kulturalna, szczególnie poza miastem (np. 

klub filmowy, spotkania z ciekawymi 

ludźmi); 

– niedostateczna informacja na temat 

organizowanych wydarzeń, ogłoszenia w 

Internecie nie są dostępne dla wszystkich. 

Brak lokalnej gazety, która mogłaby 

zawierać informacje na temat ważnych 

wydarzeń oraz tego co dzieje się w gminie 

(inwestycje). Sołtysi powinni być bardziej 

zaangażowani; 

– niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

techniczna, w tym przede wszystkim brak 

sieci gazowej w Ostrowie; 

– problemy z gospodarką wodną - 

nieoczyszczane rowy melioracyjne; 

– niechęć części mieszkańców do działania 

na rzecz wspólnego mieszkańców, 

konieczność włączenia sołtysów 

w działania aktywizujące oraz współpraca 

z lokalnymi aktywistami;  

– niedbanie o posesje (własne podwórka); 

– starzenie się społeczeństwa (w 2014 r. 

ubytek naturalny w gminie wynosił -0,4‰, 

a od 2004 r. wzrasta odsetek mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym); 

– wyludnianie się centrum Żarek;  

– brak placówek opieki dla dzieci w wieku do 

lat 3 (2,5 r. ż.); 

– ograniczona dostępność komunikacją 

zbiorową do niektórych sołectw, 

niedostatecznie rozwinięty transport 

publiczny;  

– niski poziom bezpieczeństwa drogowego 

(m.in. w związku z przebiegiem dróg 

wojewódzkich. Wg statystki z 2015 r. na ul. 

http://www.cds.krakow.pl/


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 73 

infrastruktury drogowej oraz sieci ścieżek 

rowerowych, co przekłada się na większe 

bezpieczeństwo i komfort przemieszczania 

po gminie. 

 

Moniuszki na DW nr 793 odnotowano 181 

wykroczeń polegających na przekroczeniu 

prędkości, na DW nr 789 w rejonie ul. Ofiar 

Katynia –95 wykroczeń); 

– słaba dostępność zasobów 

mieszkaniowych w gminie, także lokali 

socjalnych (W 2014 r. w gminie Żarki 

oddano do użytkowania zaledwie 19 

nowych budynków mieszkalnych. 

Natomiast w przypadku lokali socjalnych – 

istnieje ich 11); 

– niedostateczny poziom rozwoju 

infrastruktury technicznej: infrastruktury 

kanalizacyjnej i systemu oczyszczania 

ścieków bytowo-gospodarczych 

szczególnie na obszarze wiejskim gminy 

(w 2014 r. 38,3% mieszkańców korzystało 

z sieci kanalizacyjnej, a 54,9% było 

obsługiwanych przez oczyszczalnie 

ścieków). To wartości wyraźnie niższe 

(o 20-30 pp) od średniej dla województwa 

i Polski;  

– niska jakość powietrza, przekroczone 

wartości średniorocznego stężenia 

benzo(a)piranu – problem niskiej emisji 

nasilający się szczególnie w okresie 

zimowym, palenie odpadów szewskich; 

– niezadowalający stan zbiorników wodnych 

na terenie gminy (zbiornik Zaborze, 

kąpielisko w Żarkach, staw przy ul. 

Wierzbowej w Żarkach). 

Szanse, okazje  Zagrożenia, trudności  

– moda na lokalność i lokalne/regionalne 

produkty – rozwijanie się tego typ 

aktywności w gminie np. Szlak zagród 

edukacyjnych zachęcając osoby spoza 

gminy do odwiedzenia Żarek;  

 

– dostępność funduszy zewnętrznych na 

rozbudowę infrastruktury komunalnej 

przyjaznej dla środowiska naturalnego; 

– wzrost znaczenia idei partycypacji 

– emigracja młodych ludzi do większych 

miast związana z edukacją i poszukiwaniem 

pracy; 

– zwiększająca się dostępność do różnego 

rodzaju używek, dostępnych głównie 

wśród młodzieży; 

–  nieufność społeczna do wspólnych 

przedsięwzięć publiczno-prywatnych; 

– skoncentrowanie ludzi na sobie, brak 
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społecznej w polityce rozwoju lokalnego, 

wzrost aktywności różnego typu grup 

i organizowanie się społeczeństwa wokół 

kwestii istotnych z punktu widzenia małych 

społeczności (np. nowe inwestycje, 

ochrona środowiska, bezpieczeństwo); 

– moda na aktywny i zdrowy styl życia wśród 

różnych grup wiekowych; 

– dostępność funduszy i środków 

zewnętrznych na animację lokalnych 

społeczności poprzez wspieranie wydarzeń 

i działań kulturalnych. 

 

poczucia I chęci do działania wspólnego 

(„dla kogoś”). 

 

 

W rezultacie prac grupowych oraz dyskusji podjętej na forum zdefiniowano cztery cele 

strategicznych: 

 

 
 

 

 

1. Poprawa dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie całej gminy. 

2. Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej, zapewniającej wzrost aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych. 

4. Podnoszenie jakości usług administracyjnych i zaangażowania mieszkańców w procesy 
partycypacji społecznej. 
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Rysunek 10. Siatka celów operacyjnych dla Domeny 4 

Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

1. Poprawa dostępności do 
oferty kulturalnej  

i rekreacyjnej na terenie całej 
gminy 

1.1 Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
kulturalnej, w tym świetlic 
wiejskich  na terenie całej 

gminy. 

1.2 Poprawa dostępności  i 
jakości oferty spędzania 

czasu wolnego dla różnych 
grup wiekowych 

1.3 Zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury 

sportowej  i rekreacyjnej 

2. Poprawa dostępności do 
infrastruktury społecznej, 

zapewniającej wzrost 
aktywności społecznej i 

zawodowej mieszkańców  

2.1 Zwiększenie dostępności i 
jakości usług opiekuńczo-

wychowawczych 
i edukacyjnych skierowanych 

do dzieci do lat trzech i w 
wieku przedszkolnym 

2.2 Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych wśród 

mieszkańców gminy poprzez 
zapewnienie odpowiedniej 

oferty edukacyjnej oraz 
infrastruktury społecznej  

3. Zapewnienie wysokiej 
jakości usług komunalnych  

i komunikacyjnych na terenie 
gminy 

3.1 Rozbudowa systemów 
odprowadzania ścieków 

bytowych oraz zapewnienie 
dostępu sieci przesyłowych dla 

mieszkańców gminy 

3.2 Poprawa infrastruktury 
drogowej służącej zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom, 
w tym rozbudowa transportu 

publicznego w gminie. 

3.3 Rozwój budownictwa 
socjalnego/komunalnego  wraz z 

rewitalizacją obiektów i 
obszarów zdegradowanych i 

rewitalizacją społeczną  

4. Podnoszenie jakości 
usług administracyjnych  

i zaangażowanie 
mieszkańców w procesy 

decyzyjne gminy 

4.1 Stwarzanie warunków 
do aktywności społecznej  

i obywatelskiej 
mieszkańców gminy.  
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Cel strategiczny 1: Poprawa dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie 

całej gminy. 

 

Cel operacyjny 1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, w tym świetlic wiejskich 

na terenie całej gminy. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 

(proponowany zakres prac modernizacyjnych: remont i odświeżenie budynku, budowa 

aneksu kuchennego wraz z zapleczem sanitarnym, instalacja ekologicznego ogrzewania 

budynku, ogrodzenie terenu). 

– Remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej Lelowskiej. Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy, 

wymiana pokrycia dachu, termomodernizacja obiektu oraz zakup wyposażenia zaplecza 

kuchennego świetlicy.  

– Budowa świetlicy w Zaborzu 

– Budowa świetlicy w Czatachowie 

– Modernizacja strażnic OSP na terenie gminy i dostosowanie do funkcji kulturalnych. 

– Przebudowa dawnej Młynarzówki w Żarkach pod potrzeby działań kulturalnych. 

 

Cel operacyjny 1.2 Poprawa dostępności i jakości oferty spędzania czasu wolego dla różnych grup 

wiekowych.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Badanie potrzeb kulturalnych różnych grup mieszkańców, w tym m.in. realizacja ankiet 

dotyczących zainteresowań uczniów w szkołach, realizacja ankiet internetowych dot. 

potrzeb osób dorosłych, spotkania z seniorami itp. i dostosowanie oferty kulturalnej zgodnie 

ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami.  

– Wzbogacenie oferty Ośrodka  Kultury, w tym realizacja bezpłatnych lub 

niedrogich zajęć edukacyjno-kulturalnych na terenie całej gminy. Organizowanie 

imprez integracyjnych dla mieszkańców miasteczka i sołectw (ZADANIE FLAGOWE). 

– Organizacja kolonii i półkolonii podczas ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci w wieku 

szkolnym z różnych sołectw. 

– Stworzenie warunków infrastrukturalnych (w tym np. znalezienie chętnego inwestora), do 

otwarcia kina studyjnego na terenie gminy Żarki. Instytucja kina będzie wyświetlała projekcje  

filmowe, ale także będzie to instytucja kulturalna, w której organizowane będą spotkania np. 

dyskusyjny klub filmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z kinematografią, pokazy 

specjalne (np. pokazy filmu realizowanego w gminie Żarki – „Młyn i Krzyż” czy „Powrót 

Wabiszczura”), także plenerowe pokazy filmów, np. na terenie parku – otwarte pokazy 

filmowe „na trawie” lub kino samochodowe na terenie targowiska6.  

                                                        
6 Zadania zorganizowania formy kina w gminie zgłaszali też w swojej karcie projektu uczniowie klasy IIb w 
ramach młodzieżowych warsztatów strategicznych. 
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– Stworzenie systemu informowania o dostępnej ofercie dla różnych grup wiekowych – 

informacje nie tylko na stronie internetowej urzędu, ale i na tablicach w poszczególnych 

sołectwach. 

– Szachy na Rynku – zainstalowanie na Rynku w Żarkach betonowych stolików szachowych 

zewnętrznych wraz z ławkami/siedziskami. Zaanimowanie nowej infrastruktury w formie 

wydarzenia międzypokoleniowego np. turniej szachowy organizowany co roku.  

– „100% zaangażowania” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wspólne przygotowanie 

miejsca wypoczynku, spędzania czasu wolnego, które będzie stanowić wizytówkę osiedla, 

sołectwa. Istniejąca przestrzeń stałaby się atrakcyjna wizualnie (przycięta trawa, 

pozamiatany chodnik, elementy małej architektury) i zyskałby funkcję społeczną (miejsce 

wspólnego spędzania czasu wolnego). Miejsce zostałoby uporządkowane, ale 

zaaranżowane w ciekawy sposób, by każde z miejsc czymś się wyróżniało. Efekt przemiany 

(„przed” i „po”) udokumentowany fotograficznie. 

 

Cel operacyjny 1.3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ostrowie  

– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suliszowicach. 

– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wysokiej Lelowskiej. 

– Budowa placów zabaw oraz innej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta i  

sołectw. 

– Modernizacja kąpieliska w centrum Żarek (zadanie flagowe w ramach Domeny 2). 

– Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz 

z budynkiem LKS Zieloni Żarki. 

– Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie miejscowości gminy.  

– Odnowienie Parku Miejskiego w Żarkach na terenie przy kąpielisku (Lasek Sejmikowy) – 

uporządkowanie zieleni parkowej, stworzenie alejek spacerowych wewnątrz parku wraz 

z elementami rekreacyjnymi (siłownia na wolnym powietrzu, plac zabaw, park linowy itp.) 

i małą architekturą (ławki, altany, kosze na śmieci)7. Zorganizowanie pola kempingowego.  

– Stworzenie strefy rekreacyjno–wypoczynkowej przy Szkole Podstawowej w Żarkach. 

Miejsce: plac szkolny przy Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach. Podmioty 

zaangażowane Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, Rada Osiedla przy ul. 

Częstochowskiej. Proponowany zakres działań: remont muru oporowego od ul. 

Częstochowskiej, demontaż starych, niefunkcjonalnych murków wewnętrznych na terenie 

placu. Nowa organizacja przestrzeni wokół szkoły – wyrównanie terenu, posianie trawy, 

przecinka drzew, nowa aranżacja zieleni. Rozbiórka istniejącego, niewykorzystanego 

budynku, dawnej „harcówki”. Wzbogacenie istniejącego placu zabaw w ławeczki, huśtawki, 

karuzele, stojaki rowerowe, elementy małej architektury (oświetlenie, kosze na śmieci) itp. 

Wytyczenie alejek spacerowych, torów przeszkód dla dzieci. Budowa miasteczka ruchu 

drogowego/rowerowego. Budowa zielonej sali gimnastycznej. Budowa toru 

                                                        
7 Zadania dotyczące utworzenia parku miejskiego w Żarkach zgłaszali też w swojej karcie projektu 
uczniowie klasy IIb w ramach młodzieżowych warsztatów strategicznych. 
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lekkoatletycznego (60 m) oraz skoczni w dal. Teren będzie strefą rekreacyjną dla 

mieszkańców osiedla przy ul. Częstochowskiej oraz Osiedla Sportowców, rodziców 

z dziećmi, uczniów. Powstałe miejsce pozwoli m.in. na integrację mieszkańców oraz 

praktyczne poznawanie zasad ruchu drogowego8.  

 

Cel strategiczny 2: Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej, zapewniającej wzrost 

aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców. 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych skierowanych do dzieci do lat trzech i w wieku przedszkolnym. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Poprawa dostępności do usług opieki nad dziećmi do 3 lat. Rozwój sieci żłobków 

samorządowych, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych na terenie gminy. 

– Poprawa dostępności do samorządowych placówek wychowania przedszkolnego. Rozwój 

sieci przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy. 

Cel operacyjny 2.2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców gminy poprzez 

zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej oraz infrastruktury społecznej.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Gruntowny remont budynku byłego ośrodka zdrowia w Przybynowie na potrzeby realizacji 

różnych usług społecznych, oraz zapewnienia oferty edukacyjno-kulturalnej dla seniorów. 

Zlokalizowane tam będą również usługi zdrowotne, takie jak: dentysta, punkt apteczny czy 

punkt medyczny.  

– Realizacja programów i działań promujących zdrowy styl życia wśród różnych grup 

wiekowych, w tym prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych o zdrowym stylu życia, 

promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zdrowego odżywiania się.  

 

 

Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych i komunikacyjnych na 

terenie gminy. 

Cel operacyjny 3.1. Rozbudowa systemów odprowadzania ścieków bytowych oraz zapewnienie 

dostępu sieci przesyłowych dla mieszkańców gminy. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Inwentaryzacja wykorzystywanych rozwiązań systemów odprowadzania ścieków wśród 

mieszkańców. Badania dotyczące wykorzystywanych technologii odprowadzania ścieków 

pozwolą na dopasowanie rozwiązań do potrzeb mieszkańców.  

                                                        
8 Zadanie zgłoszone przez Dyrekcję Szkoły w ramach konsultacji on-line.  
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– Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia dla mieszkańców gminy dotyczącego 

korzystania z alternatywnych sposobów odprowadzania i oczyszczania ścieków (w tym 

przydomowych oczyszczalni ścieków). 

– Rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenach gminnych oraz modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Żarkach.  

– Rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy. 

– Rozbudowa sieci przesyłowej gazu na terenie miejscowości Ostrów.  

 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa infrastruktury drogowej służącej zapewnieniu bezpieczeństwa 

mieszkańcom, w tym rozbudowa transportu publicznego w gminie. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Rozbudowa i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych na terenie całej gminy, budowa 

dróg rowerowych.  

– Podniesienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, w tym budowa chodników, oświetlenia 

oraz odwodnienia dróg. 

– Budowa/przebudowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

– Podjęcie działań zmierzających do utworzenia systemu transportu publicznego na 

terenie gminy/ uczestnictwa w sieci transportowej powiatu (ZADANIE FLAGOWE). 

 

Cel operacyjny 3.3 Rozwój budownictwa socjalnego/komunalnego  wraz z rewitalizacją 

obiektów i obszarów zdegradowanych i rewitalizacją społeczną. 

Propozycje obszarów zadań: 

– Inwentaryzacja pustostanów na terenie gminy. 

–  Przystosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej  do 

funkcji mieszkań socjalnych wraz z działaniami aktywizującymi lokalną społeczność 

(ZADANIE FLAGOWE). 

– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach wraz z działaniami 

aktywizującymi lokalną społeczność (ZADANIE FLAGOWE)  

 

Cel strategiczny 4: Podnoszenie jakości usług administracyjnych i zaangażowanie 

mieszkańców w procesy decyzyjne gminy. 

Cel operacyjny 4.1. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców 

gminy.  

Propozycje obszarów zadań: 

– Realizacja programu w szkołach: „Jak załatwić sprawę w urzędzie ”. Realizacja spotkań 

z urzędnikami w ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie, na których urzędnicy będą 

przedstawiać tajniki swojej pracy, uczyć wypełniać wnioski, np. o pozyskanie dofinansowania 
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na założenie własnej działalności gospodarczej, jak uzyskać dowód osobisty itp. Część 

spotkań/lekcji w ramach programu odbywać się będzie również w Urzędzie.  

– Otwarcie wybranych spotkań Rady Miejskiej, umożliwienie zainteresowanym mieszkańcom 

i interesariuszom udziału i zgłaszania swoich uwag podczas sesji Rad Miejskich. 

– Organizacja spotkań mieszkańców z władzami miasta. Raz na kwartał (lub w zależności od 

potrzeb, gdy pojawi się pilna sprawa lub nagła inwestycja) odbywać się będą spotkania, 

w których będą brali udział przedstawiciele władz miasta, urzędnicy. Spotkania będą 

tematyczne, przed spotkaniem jasno wyznaczana będzie zakres tematyczny, tak by zarówno 

mieszkańcy, jak i władze miasta mogły należycie przygotować się do spotkania.  

– Opracowanie standardów współpracy mieszkańców z służbami bezpieczeństwa (policja, 

straż miejska) na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.  

– Rozwój kanałów komunikacji pomiędzy mieszkańcami władzami miasta a mieszkańcami 

gminy. Zamieszczanie ogłoszeń i ważnych informacji nt. wydarzeń, inwestycji dotyczących 

gminy nie tylko na stronach Internetowych urzędu, ale także każdorazowo na tablicach 

informacyjnych, informowanie sołtysów, możliwość uruchomienia gazety gminnej. 

Zamieszczenie na stałe na tablicach ogłoszeń numerów alarmowych oraz osoby do kontaktu 

(np. podanie nazwiska i numeru do takiej osoby np. do dzielnicowego oraz sposobu/zasad 

kontaktowania się), tak by mieszkańcy wiedzieli do kogo w pierwszej kolejności mogą się 

zgłosić w naglącej potrzebie. 
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4.2 Zadania flagowe 

W rozdziale przedstawione zostały projekty flagowe określone dla każdej z czterech domen 

strategicznego rozwoju miasta i gminy Żarki. Za projekty flagowe uznane zostały przedsięwzięcia, 

które w największym stopniu mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów, a zatem wywołają 

(w sposób bezpośredni lub pośredni) realne zmiany warunkujące lokalny rozwój. Każde z zadań 

flagowych opisane zostało z uwzględnieniem elementów takich jak: problem na jaki odpowiada 

projekt, okres jego realizacji, beneficjenci projektu, instytucje/podmioty odpowiedzialne 

za realizację projektu.  
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Program wsparcia finansowego do wymiany przestarzałych kotłów grzewczych na ogrzewanie 
ekologiczne, także w wariancie z termomodernizacją budynków. 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 1. Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Problemem odczuwanym w gminie Żarki, charakterystycznym dla wielu polskich, a w 
szczególności śląskich miast jest zanieczyszczenie powietrza powodowane głównie niską emisją 
w okresie zimowym.  
4.Krótki opis zadania:  
W sytuacji możliwego pozyskania środków zewnętrznych gmina Żarki utworzy program 
skierowany do mieszkańców oferujący finansowe wsparcie dla osób prywatnych, które 
zdecydują się na zlikwidowanie ogrzewania węglowego i zmianę na chroniący środowisko 
sposób pozyskiwania ciepła (np. ogrzewanie gazowe, elektryczne), a także dla osób, które 
zdecydują się na zmianę sposobu ogrzewania, także w wariancie z termomodernizacją budynku.    
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki   

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2018-2026 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMIG Żarki: Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji 
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
4 000 000,00zł 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze unijne,  
W zależności od posiadanych środków własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych  
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Montaż OZE w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej oraz na terenach gminnych  

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 1. Żarki bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską przyrodę. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Odnawialne źródła energii to jedno z możliwych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości 
powietrza w gminie Żarki. Przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej, redukcji 
zużycia energii, co oznacza zmniejszenie emisji, jak też zmniejszenie kosztów związanych 
z wykorzystaniem nośników energii. 
4.Krótki opis zadania:  
Zadanie zakłada stopniowy montaż różnych form OZE (pozwalających na wykorzystanie energii 
promieniowania słonecznego oraz energii z otoczenia przetwarzanej przez pompy ciepła) 
w budynkach prywatnych i  użyteczności publicznej: gminnych placówkach edukacyjnych, 
urzędzie, siedzibach instytucji, które świadczą usługi społeczne i kulturalne: MGOK, MGOPS, 
świetlice wiejskie, biblioteki itp. oraz terenach należących do gminy Żarki, zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.   
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki   

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2018-2026 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji oraz  Zakład Usług Komunalnych  
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
7 500 000,00 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze unijne. 
W zależności od posiadanych środków własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych 
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Woda w Żarkach – strefa rekreacji rodzinnej przy zbiornikach wodnych w Żarkach.  

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze.  Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 
terenie miasta i gminy. 
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Mieszkańcy gminy Żarki podczas warsztatów strategicznych, a także gimnazjaliści biorący udział 
w pracach nad Strategią zgłaszali potrzebę tworzenia miejsc spędzania wolnego czasu, służących 
międzypokoleniowej integracji i rekreacji, w tym skierowanych do rodzin. Istniejące kąpielisko 
w Żarkach to także walor i potencjał turystyczny, stanowiący atrakcję i urozmaicenie dla 
turystów, który może przyczynić się do wydłużenia czasu pobytu turystów w gminie. Z upływem 
lat stan techniczny kąpieliska się pogarsza – staje się ono coraz mniej bezpieczne dla 
użytkowników, a modernizacja i przebudowa wzmocni jego funkcje rekreacyjne i turystyczne.  
 
4.Krótki opis zadania:  
Modernizacja istniejącego kąpieliska – przebudowa niecki basenu (nowa płyta denna 
o zróżnicowanej głębokości, system napełniania, tory do pływania, wydzielona strefa relaksu 
wodnego, pomost, zjeżdżalnia do wody) oraz budowa towarzyszącego wodnego placu zabaw 
dla dzieci.  
Aranżacja terenów otaczających kąpielisko i wyposażenie ich w elementy infrastruktury 
pozwalającej na rodzinne spędzanie czasu wolnego. M.in. realizacja elementów infrastruktury 
towarzyszącej: toalety, sanitariaty, prysznice/natryski, przebieralnie, szatnie, piaszczysta plaża, 
boiska sportowe, elementy małej architektury: kosze na śmieci, oświetlenie.  Wyznaczenie strefy 
piknikowej z przystosowaną do intensywnego użytkowania trawą, wyznaczenie przestrzeni na 
funkcjonujące podczas sezonu sezonowe budki/lokale gastronomiczne.  
 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy miasta Żarki, mieszkańcy gminy Żarki, rodziny, młodzież szkolna, turyści  

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2016-2020 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat do Pozyskiwania Funduszy 
Europejskich i Krajowych oraz LGD Jurajska Ryba, LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej 
Jury 
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
2 000 000 zł.,  
budżet gminy, LGD Partnerstwo Północnej Jury, LGD Jurajska Ryba  

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Opracowanie założeń i wdrożenie jednolitego systemu informacji turystycznej. 

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze.  Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 
terenie miasta i gminy. 
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Część istniejących map/tablic informacyjnych terenowych ma już swoje lata – w związku z tym ich 
stan techniczny nie jest dobry, także ich treść częściowo się zdezaktualizowała (np. pojawiły się 
nowe atrakcje, które warto nanieść na mapę). Ponadto tablice informacyjne o różnym wyglądzie 
i niespójnej stylistyce wprowadzają chaos wizualny w przestrzeni publiczne i zamiast pełnić swą 
rolę, utrudniają turystom odnajdywanie się w terenie. Wprowadzenie spójnej informacji wizualnej 
wzmocni i wypromuje wizerunek gminy Żarki jako miejsca turystycznego, a w ten sposób 
przyczyni się do zwiększenia liczby turystów.   
4.Krótki opis zadania:  
Opracowanie założeń jednolitego systemu informacji turystycznej dla gminy Żarki wraz 
z projektami poszczególnych elementów informacyjnych takich jak: tablice terenowe, 
kierunkowskazy terenowe, tablice informacyjne o miejscach/obiektach, oznaczenie zewnętrzne 
(3 formaty - wielkość) w formie logo Żarek (do oznaczania miejsc turystycznie ważnych: obiekty 
historyczne, miejsca wydarzeń, hotele, restauracje, miejsca noclegowe, etc.). 

Wprowadzenie jednolitego oznaczenia atrakcji turystycznych w gminie Żarki – kierunkowskazy 
oraz tablice informacyjne na obiektach / w miejscach w postaci logo Żarek  (w ramach jednolitego 
systemu informacji turystycznej dla gminy Żarki). 

Opracowanie i umieszczenie w terenie dużych tablic informacyjnych o atrakcjach gminy Żarki – 
na wlotach dróg głównych z gminy. 

Opracowanie (w ramach jednolitego systemu informacji turystycznej dla gminy Żarki) zestawu 
tablic informacyjnych umieszczonych w przestrzeni gminy (tablice umieszczone w miejscach 
koncentracji turystycznej) prezentujących gminę w kontekście atrakcji turystycznych – tablice 
zawierające mapę atrakcji. W ramach tego zadania wprowadzenie dodatkowych oznaczeń 
głównych atrakcji gminy poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie atrakcji – oznaczenie w ten sposób np.: Sanktuarium w Leśniowie, zespół 
zabytkowych stodół w Żarkach i inne. 
 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Turyści, przyjezdni  

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2016-2018 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat Promocji, Turystyki i Kultury  

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
70 000,00 zł  
budżet gminy 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Rodzinne trasy rowerowe w gminie Żarki  

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze.  Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 
terenie miasta i gminy. 
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Gmina Żarki obierając turystykę rodzinną (aktywną i edukacyjną) jako podstawowy kierunek 
rozwoju turystyki na terenie gminy, powinna rozwijać ofertę skierowaną do tak zdefiniowanej 
grupy odbiorców. Przyczyni się to do zwiększenia liczby turystów, a gości odwiedzających gminę 
zachęci do wydłużenia pobytu. Rodzinne trasy rowerowe będą także stanowiły atrakcyjną 
propozycję aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy. 
4.Krótki opis zadania:  
Opracowanie koncepcji wytyczenia nowych bądź powiązania istniejących tras rowerowych 
w system pozwalający na rekreację rodzinną przy założeniu, że trasy te są wolne lub w wyraźny 
sposób odseparowane od ruchu samochodowego mają charakter pętli oraz pozwalają na dojazd 
samochodem (dowóz rowerów, przyczepek rowerowych, etc., parking dla użytkowników). 
Minimalny zestaw tras: 

– trasa dla rodzin z małymi dziećmi - o długości ok. 5 km; 
– trasa dla rodzin z większymi dziećmi – o długości ok. 14-18 km;  
– trasa krajoznawcza – o długości ok. 25-30 km. 

Każda z tras powinna być wytyczona/oznakowana w terenie, powinna mieć swoja nazwę 
charakteryzującą przebieg trasy i atrakcje jakie podczas jazdy można zobaczyć oraz 
zaaranżowane miejsce odpoczynku (wiata z miejscami do siedzenia, itp.). Powinna posiadać 
także: oznaczenie trasy w terenie – mapa informacyjna z opisem trasy i schematem przebiegu 
(wraz z naniesionymi punktami odpoczynku/miejscami obsługi rowerzystów) oraz QR kodem do 
pobrania mapy na urządzenie mobilne. Opis trasy także w formie papierowej mini ulotki/mapki 
(do kolportażu w punktach informacji turystycznej, kwaterach, restauracjach itp.). Przy pętli tras 
rowerowych przygotowany parking dla aut, stojaki na rowery, toalety, mini-obiekty 
gastronomiczne, serwis rowerowy, tablica terenowa z mapą i przebiegiem tras (w ramach 
jednolitego systemu informacji turystycznej dla gminy Żarki). 

 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Turyści, rowerzyści, mieszkańcy gminy Żarki 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2017-2023 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,  Referat do Pozyskiwania Środków 
Europejskich i Krajowych, Referat Promocji, Turystyki i Kultury  
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
 2 000 000, 00 zł 
budżet gminy,   LGD Partnerstwo Północnej Jury 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Żareckie festiwale – przygotowanie założeń dla imprez budujących szeroki produkt turystyczny. 

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej i edukacyjnej na 
terenie miasta i gminy. 
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Budowanie produktów turystycznych, takich jak imprezy plenerowe zdecydowanie zwiększa 
rozpoznawalność i konkurencyjność gminy na rynku turystycznym. Do realizacji zadania 
wykorzystany zostanie zespól zabytkowych stodół, dzięki czemu ta istotna, ale do tej pory nie 
eksponowana atrakcja, zyska funkcję turystyczno-społeczną. Imprezy będą stanowiły ciekawą 
ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Żarki i gmin sąsiednich. 
4.Krótki opis zadania:  
Przygotowanie założeń dla żareckich festiwali – budujących szeroki produkt turystyczny, 

wyróżniający gminę, a jednocześnie wykorzystujący potencjał, jakim jest zespół zabytkowych 

stodół. Przykładowe pomysły na tego typu wydarzenia: „Święto stodoły”, „Taneczne soboty w 

Żarkach”, „Żareckie lato filmowe”, „Żareckie coś”.  

–  „Święto stodoły” – impreza w duchu „na klepisku”. Festiwal o tematyce folkowej, 
prezentującej różne gatunki muzyki (country, folk, ale też klezmerzy, muzyka ludowa, 
itp.), pozwalający na taniec, z towarzyszącymi wydarzeniu potrawami regionalnymi. 
Wszystko w duchu muzyki, tańca, śpiewu, biesiady wielopokoleniowej. W poszczególnych 
stodołach aranżacja równych wydarzeń muzycznych dziejących się równocześnie. 

– „Taneczne soboty w Żarkach” – otwarta impreza o charakterze edukacyjno – 
rozrywkowym. W każdą sobotę w jeden ze stodół odbywa się otwarta, bezpłatna dla 
uczestników nauka tańca – założenie: co sobotę jeden taniec. Okres: lipiec/ sierpień. 

– „Żareckie lato filmowe” – w oparciu o stodoły (baza dla festiwalu), przygotowanie 
corocznego festiwalu filmowego, którego motywem przewodnim byłby film kręcony 
w Żarkach, przykładowo prezentacja twórczości Lecha Majewskiego z m.in. filmem „Młyn 
i krzyż” i innych. 

–  „Żareckie coś” – wykreowanie wydarzenia unikatowego, jakie wpisałoby się w kalendarz 
corocznych imprez odbywających się w gminie Żarki – przykłady: balony na Jurze, rajd 
starych/zabytkowych samochodów – „Automobilem w Jurę”, etc. 

Zorganizowanie pierwszej edycji imprez do 2020.  

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Turyści, mieszkańcy gminy Żarki, mieszkańcy sąsiednich gmin   

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
Do 2018 wypracowanie formuły cyklicznych imprez  
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat Promocji, Turystyki i Kultury oraz MGOK Żarki,  Związek Gmin Jurajskich 

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
100 000, 00 zł rocznie  
budżet gminy  

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Zawiązanie ścisłej współpracy miedzy szkołami, a lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie 
wycieczek zawodoznawczych, praktyk zawodowych dla  młodzieży ze szkół żareckich .    
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Zadanie odpowiada na problemy polskiego rynku pracy, które występują także w gminie Żarki, 
takie jak: bezrobocie, które jest stosunkowo wysokie na terenie gminy (w porównaniu do 
średniej dla województwa czy kraju), oraz niedopasowanie kwalifikacji młodych ludzi do potrzeb 
lokalnego rynku pracy.  
4.Krótki opis zadania:  
Gmina wesprze oraz pomoże w wypracowaniu standardów współpracy między placówkami 
edukacyjnymi a lokalnymi firmami i przedsiębiorcami. Formuła współpracy zakłada m.in. 
wycieczki zawodoznawcze młodzieży żareckiej do firm/przedsiębiorstw, oraz możliwość odbycia 
praktyk zawodowych. W ten sposób młodzi ludzie poznają potrzeby i charakter lokalnego rynku 
pracy, a także będą mogli uzyskać doświadczenie zawodowe, nabyć potrzebne kompetencje, 
mają szansę poznać, na czym polega praca w poszukiwanych lokalnie zawodach. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki, uczniowie szkół z terenu gminy Żarki 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2018-2026 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki, szkoły z terenu gminy Żarki 

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
1 000 000,00zł 
budżet gminy, fundusze unijne  

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej dla osób wymagających włączenia społecznego. 

2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Zadanie przyczyni się do poprawy sytuacji w przynajmniej dwóch obszarach problemowych, 
takich jak wykluczenie społeczne oraz stosunkowo wysokie bezrobocie w gminie.  

4.Krótki opis zadania:  
Utworzenie Spółdzielni będą poprzedzać działania, w których będzie pośredniczył/pomagał 
MGOPS w Żarkach oraz które pozwolą na zaangażowanie m.in. organizacji pozarządowych czy 
ośrodków wsparcia np. Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (nawiązanie kontaktu 
z osobami wymagającymi reintegracji zawodowej, określenie profilu działalności spółdzielni 
socjalnej itp.)  
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Osoby wymagające włączenia społecznego, zamieszkujące gminę Żarki 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2018-2023 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMIG Żarki,  MGOPS Żarki,  organizacje pozarządowe  

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
500 000,00zł 
budżet gminy, Fundusz Pracy, PFRON,  fundusze unijne 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Wprowadzenie  różnych form wsparcia dla lokalnych firm, tworzących i utrzymujących  miejsca 
pracy, współpracujących z miejscowymi szkołami oraz działających na rzecz społeczności 
lokalnej. 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Podniesienie atrakcyjności gminy dla inwestorów oraz wsparcie lokalnie działających 
przedsiębiorców. 

4.Krótki opis zadania:  
Opracowanie i upowszechnienie programu wsparcia lokalnych firm, w którym zaproponowane 
zostanie np. organizacja wydarzeń promocyjnych jak targi branżowe, różnego rodzaju reklamy, 
wyjazdy studyjne, szkolenia oraz ulgi podatkowe dla nowopowstałych firm o określonym profilu 
działalności.  Rozwinięta zostanie współpraca dotycząca pozyskania funduszy zewnętrznych na 
rozwój przedsiębiorczości i innowacji, środków na przekwalifikowanie zawodowe oraz działań 
wspierających rozwój przedsiębiorczości. Gmina dostarczy informacje o możliwościach 
pozyskania funduszy przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i zapewni bezpłatne 

doradztwo. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność zarejestrowaną w gminie Żarki, osoby 
planujące/zakładające nową działalność gospodarczą. 
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
Od 2017 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMIG Żarki: Referat Finansowy,  Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat do 
Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych , Referat Promocji, Turystyki i Kultury 
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
20 000,00zł rocznie 
budżet gminy, fundusze unijne 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Opracowanie i promocja tygodniowego targu żareckiego funkcjonującego w oparciu o odpust 
Leśniowski od 2 lipca do pierwszej niedzieli lipca, organizacja targów tematycznych (przynajmniej 
dwa razy w roku), odbywających się poza dniami targowymi i innych wydarzeń związanych  
podstawową funkcją targowiska 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Zadanie pozwoli na wprowadzenie dodatkowych handlowych aktywności na terenie targowiska 
miejskiego i wykorzystanie potencjału terenu także poza zwyczajowymi targami w każdą środę 
i sobotę tygodnia 
4.Krótki opis zadania:  
Zaproponowane zostaną dodatkowe terminy handlu na targowisku, łączące się z lokalnymi 
wydarzeniami oraz ze specyfiką regionu. Oprócz „tygodnia odpustowego”, będą to np. targi 
tematyczne: ptactwo ozdobne, żywność ekologiczna. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy Żarki, turyści, pielgrzymi 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
Od 2017 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki:  Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,  Referat Promocji, Turystyki i Kultury, 
Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych  
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
20 000,00 zł rocznie 
budżet gminy 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Wzbogacenie oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, w tym realizacja bezpłatnych 
lub niedrogich zajęć edukacyjno-kulturalnych na terenie całej gminy dla różnych grup wiekowych.  
Organizowanie imprez/spotkań  integracyjnych dla mieszkańców sołectw 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Rozwijanie oferty kulturalnej, zainteresowań mieszkańców, atrakcyjna możliwość spędzania 
czasu wolnego i ogólne większe zadowolenie z jakości życia w gminie. Rozłożenie akcentów na 
obszary wiejskie zapobiega nierównościom i wykluczeniu mieszkańców z oferty kulturalnej (np. 
tym, którzy nie mają możliwości dojazdu na zajęcia odbywające się w MGOK w Żarkach). 
4.Krótki opis zadania:  
Aktywna i twórcza działalność domu kultury w Żarkach oraz poszczególnych świetlic wiejskich 
poprzez organizowanie różnorodnych zajęć, propozycji ciekawego spędzania czasu wolnego. 
Przed zaplanowaniem działań należy przeprowadzić badania/konsultacje z mieszkańcami celem 
poznania ich preferencji i zapotrzebowania odnośnie programu imprez/spotkań integracyjnych. 
Niewielkie imprezy, odbywające się w okresie wiosenno-letnim mogą przybrać formę pikniku, 
a ich motywem przewodnim mógłby być element charakterystyczny dla danej miejscowości (np. 
ryby w Jaworzniku). Imprezom mogłyby towarzyszyć atrakcje takie jak: konkurs rodzinny, 
występy lokalnych zespołów, wystawa fotografii/obrazów/rękodzieła, których autorami byliby 
także mieszkańcy gminy. Inną formą integracji mogą być np. wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki, w szczególności młodzież oraz osoby starsze   

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
Od 2018 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach, UMiG Żarki: Referat Promocji, Turystyki i Kultury  

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
100 000, 00 zł rocznie 
budżet gminy 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Przystosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej  do funkcji 
mieszkań socjalnych  wraz z działaniami aktywizującymi lokalną społeczność. 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Przebudowa niszczejącego budynku po dawnej szkole podstawowej i nadanie mu nowych 
funkcji. Wzrost liczby tanich mieszkań pod wynajem dla mieszkańców o niskich dochodach. 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.  
4.Krótki opis zadania:  
Utworzone zostaną mieszkania socjalne w budynku dawnej szkoły podstawowej. Teren wokół 
zostanie uporządkowany, rozbudowane zostaną funkcje rekreacyjne. Mieszkańcy będą brali 
udział w programach aktywizujących społecznie i zawodowo. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki  

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
 2016 - 2020 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

UMiG Żarki: Referat  Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,   Referat do Pozyskiwania Środków 
Europejskich i Krajowych, MGOPS w Żarkach, organizacje pozarządowe 
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
1 500 000,00zł 
budżet gminy, fundusze unijne 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach wraz z działaniami 
aktywizującymi lokalną społeczność 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Przestrzeń przy ul. Topolowej w Żarkach jest bardzo zaniedbana zarówno pod względem 
infrastrukturalnym, jak i w obszarze społecznym. Rewitalizacja tego terenu pozwoli na zmianę 
wizerunku miejsca oraz na poprawę jakości życia mieszkańców. 
4.Krótki opis zadania:  
Przeprowadzona zostanie kompleksowa rewitalizacja terenu – nawierzchnia ciągów 
komunikacyjnych, instalacje, zieleń, mała architektura, odnowienie budynków.  Mieszkańcy będą 
brali udział w programach aktywizujących społecznie i zawodowo. 
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
Mieszkańcy gminy Żarki. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2016-2020 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat  Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,   Referat do Pozyskiwania Środków 
Europejskich i Krajowych, MGOPS w Żarkach, organizacje pozarządowe 
8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
1 500 000,00 
budżet gminy, fundusze unijne 

http://www.cds.krakow.pl/
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 
Podjęcie działań zmierzających do utworzenia systemu transportu publicznego na terenie gminy/ 
uczestnictwa w sieci transportowej powiatu. 
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie: 
Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje. 

3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:  
Ograniczona dostępność komunikacyjna gminy, wykluczenie z transportu zbiorowego niektórych 
sołectw/miejscowości, utrudnione korzystanie z oferty kulturalno-rekreacyjnej. Obecnie 
mieszkańcy stosują mało ekologiczne rozwiązania transportowe (dojazdy np. do pracy osób 
pojedynczym autem), a w gminie stawiającej na kierunek ekologiczny należy to zmienić. Ponadto 
wprowadzenie/rozwinięcie oferty transportowej zwiększy dostępność i atrakcyjność gminy dla 
turystów. 
4.Krótki opis zadania:  
Przeprowadzenie badania na temat potrzeb i oczekiwań dotyczących komunikacji publicznej na 
terenie gminy – opracowanie siatki połączeń i częstotliwości kursów autobusowych do potrzeb 
mieszkańców.  

Stworzenie systemu transportu publicznego na terenie gminy, łączącego wszystkie miejscowości 
w gminie Żarki. 

Nawiązanie współpracy z innymi gminami, w celu wypracowania porozumienia międzygminnego 
dotyczącego stworzenia lokalnego transportu zbiorowego łączącego miejscowości.    

Zapewnienie transportu publicznego łączącego Żarki z pozostałymi miejscowościami gminy 
podczas organizacji dużych wydarzeń kulturalnych w celu zapewnienia możliwości partycypacji 
wszystkich mieszkańców gminy 

Zintegrowanie transportu gminnego z transportem regionalnym docierającym do głównych 
węzłów przesiadkowych: Myszków, Żarki-Letnisko, Masłońskie. 
 
Połączenie działań : komunikacja rowerowa – komunikacja publiczna.  
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 
mieszkańcy gminy Żarki, turyści, mieszkańcy gmin sąsiednich 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 
2019-2026 
7. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 
UMiG Żarki: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Powiat Myszkowski 

8. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i potencjalne źródła jego finansowania: 
2 000 000,00 zł 
budżet gminy, budżet powiatu 

http://www.cds.krakow.pl/
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Część V  

Wdrożeniowa 
 

5.1 Spójność Strategii z dokumentami wyższego rzędu 

Niniejsza Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki wykazuje spójność z dokumentami wyższego 

rzędu, obowiązującymi dokumentami programowymi i strategicznymi kraju i województwa 

śląskiego, a także gminy Żarki. Poniżej przedstawiono powiązania głównych kierunków Strategii 

z najważniejszymi założeniami poszczególnych dokumentów. 

 

Powiązania z krajowymi dokumentami strategicznymi 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo. 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki wpisują się w główne założenia Strategii Rozwoju 

Kraju do 2020 roku. Ten dokument wyższego rzędu określa kierunki rozwoju kraju 

w perspektywie średniookresowej, w którym wizja Polski 2020 ukierunkowana jest na 

wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

Szczególne powiązania należy zauważyć w następujących celach i odpowiadających im 

priorytetowych kierunkach interwencji: 

 Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb 

i aktywności obywatela.  

o Priorytet I.3.2. Rozwój kapitału społecznego. (zwiększenie skali i trwałości 

zaangażowania oraz współpracy obywatelskiej m.in. przez zwiększenie udziału 

obywatela w sprawowaniu władzy, wprowadzenie zmian w programie nauczania, 

obejmujących edukację obywatelską, kulturalną ) 

 Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki  

o Priorytet II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej  

 Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  

o Priorytet II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej (m.in. wspieranie i pobudzanie 

aktywności zawodowej przez tworzenie rozwiązań umożliwiających i ułatwiających 

godzenie życia zawodowego i rodzinnego ) 

o Priorytet II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego (Wsparcie dla rozwoju różnych 

form opieki i wczesnej edukacji dzieci) 

o Priorytet II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej (utworzenie 

warunków dla elastycznych form zatrudnienia, sprzyjające zwiększeniu mobilności 

pracowników oraz podnoszeniu kompetencji absolwentów w tym kompetencji 

cyfrowych i międzykulturowych, mobilności wahadłowej – w szczególności dla 

zmniejszenia ukrytego bezrobocia na wsi, a także promująca pozarolnicze formy 

zatrudnienia na terenach wiejskich) 

http://www.cds.krakow.pl/
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 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Osiągnięcie zrównoważonego 

rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony 

środowiska) 

o Priorytet II.6.4. Poprawa stanu środowiska (inwestowanie w ochronę wód 

i gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami czy ochronę powietrza, 

a także podejmowanie działań umożliwiających dostosowanie uczestników rynku 

do wyzwań zrównoważonego rozwoju) 

 Cel III.1. Integracja społeczna  

o Priorytet III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

(wyrównywanie szans rozwojowych i przeciwdziałanie zaniedbaniom wynikającym 

z deficytów gospodarstw domowych m.in. poprzez zwiększanie dostępności do 

usług opiekuńczo –wychowawczych) 

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

o Priorytet III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Kolejny dokument określający strategiczne kierunki rozwoju Polski to Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Określa on, z uwzględnieniem 

zrównoważonego rozwoju, główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju. Celem głównym 

działań przedstawionych w Długookresowej Strategii jest poprawa jakości życia Polaków, która 

przyczyni się m.in. do zwiększenia spójności społecznej oraz zmniejszenia nierównomierności 

o charakterze terytorialnym, wzrostu środowiskowego poczucia równowagi w odniesieniu do 

warunków krajobrazowych, naturalnego stanu otoczenia oraz żywności. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 koresponduje z celami powyższego 

dokumentu, a korelacje między dokumentami: Programem Rewitalizacji z Długookresową 

Strategią Rozwoju Kraju zachodzą m.in. w następujących celach: 

– Cel 3.Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki  

o Stworzenie powszechnie dostępnej oferty wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości, 

nastawionej na wspomaganie rodziców wychowujących dzieci w wieku 0-5 lat 

(Tworzenie nowych miejsc wczesnej edukacji oraz opieki instytucjonalnej 

i pozainstytucjonalnej dla dzieci w wieku 0 – 5 lat przede wszystkim na terenach 

wiejskich i w małych miasteczkach) 

o Kierunki interwencji: Poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia 

zawodowego na wszystkich poziomach, połączona ze zwiększeniem jego 

atrakcyjności poprzez silniejsze powiązanie z rynkiem pracy (Rozszerzanie oferty 

kursów dla osób dorosłych realizowanych we współpracy z pracodawcami przez 

szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w ramach których osoby te 

będą mogły nabywać i podnosić kwalifikacje zawodowe, a także włączenie 

pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, stanowiących 

http://www.cds.krakow.pl/
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wytyczne dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie konstruowania 

przez nie oferty kształcenia).  

– Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki (zwiększenie dostępności 

powszechnych programów kształtowania postaw przedsiębiorczych i wspierania 

przedsiębiorczości opartej o postawy proinnowacyjne, kreatywne, umiejętność 

współpracy).  

– Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare 

state”. 

– Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju.  

o Kierunki interwencji: Promocja partycypacji społecznej i obywatelskiej 

(wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych technik 

i komunikowania się administracji z obywatelami).  

o Kierunek interwencji; Zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym ludzi 

poprzez stałe zwiększanie dostępności zasobów kultury i kształcenie nawyków 

kulturowych  

o Kierunek interwencji; Modernizacja infrastruktury oraz rozszerzenie ról społecznych 

instytucji kultury, w tym bibliotek i ośrodków kultury. (Modernizacja i rozwój 

infrastruktury bibliotek lokalnych i ośrodków kultury przede wszystkim na terenach 

wiejskich i w małych miastach oraz Promocja czytelnictwa, uczestnictwa w kulturze, 

korzystania z zasobów i usług instytucji kultury oraz innych podmiotów aktywnych 

w obszarze kultury.) 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Główne kierunku rozwoju wytyczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki są również spójne 

z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku – najważniejszego 

dokumentu strategicznego określającego kwestię zagospodarowania przestrzennego Polski. Oba 

dokumenty korespondują ze sobą w szczególności w odniesieniu do poniższych celów polityki 

przestrzennej: 

– Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. W szczególności działania 

ukierunkowane na: Regionalną integrację funkcjonalną, wspomaganie rozprzestrzeniania 

procesów rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału 

do specjalizacji terytorialnej: 

o  2.2.3. Integracja przestrzenna i funkcjonalna obszarów wiejskich (zwiększenia ich 

konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i pracy, wypoczynku oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej; poprawa warunków życia mieszkańców, a także ochrona 

i wykorzystanie dla celów rozwojowych ich potencjału przyrodniczego, 

krajobrazowego i kulturowego, poprawa jakości i dostępności usług publicznych); 

o 2.2.4. Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej (wspomaganie procesów 

specjalizacji terytorialnej w zakresie rolnictwa, przemysłu, gospodarki morskiej 

http://www.cds.krakow.pl/


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 99 

i wyspecjalizowanych usług (np. turystycznych, opieki sanatoryjnej, rekreacji) 

bazujących na potencjale wewnętrznym danego obszaru). 

– Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

W szczególności takie kierunki działań jak: 

o Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako 

podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych;  

o Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do 

wód, atmosfery i gleby.  

– Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa. W szczególności takie kierunki działań jak: 

o 5.1.6. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cele Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki są również zbieżne z zapisami Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 (KSRR), w której określone zostały najważniejsze 

wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej mające prowadzić do poprawy jakości życia 

polskich regionów. Założenia polityki rozwoju zdefiniowane w KSRR są ukierunkowane na 

wsparcie mocnych stron danego obszaru m.in. poprzez wykorzystanie charakterystycznych dla 

niego atutów (tzw. potencjałów rozwojowych), dawanie szansy na wzrost gospodarczy i większe 

zatrudnienie oraz niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów 

(szczególnie obszarów wiejskich np. poprzez zwiększanie dostępu ich mieszkańcom do dóbr 

i usług). 

Spójność dokumentów przejawia się w wymienionych poniżej obszarach: 

  Cel 1.   Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

o 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych 

i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi 

o 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne 

(horyzontalne) 

– Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych 

o Cel 2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym. Cel ten będzie osiągany przez 

koncentrację działań i środków w kilku podstawowych kierunkach: wzmacnianie 

istniejącej sieci miast i wspomaganie urbanizacji, rozwój zasobów ludzkich i kapitału 

społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie infrastrukturalnych 

i instytucjonalnych warunków do zwiększania poziomu inwestycji i wzrostu 

wydajności pracy. 

o 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców 

do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 

 Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 

o 3.4. Budowanie kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieci  
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współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej. 

  

Powiązania z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

Ważnym dokumentem strategicznym na szczeblu wojewódzkim, określającym wizję i kierunki 

rozwoju regionu śląskiego, jest Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego do 2020 roku. Zgodnie 

z zawartą tam wizją rozwoju województwo śląskie dąży do bycia regionem m.in. stwarzającym 

szanse rozwojowe mieszkańcom, przedsiębiorstwom i organizacjom, skoncentrowanym na walkę 

z wykluczeniem społecznym, o rozwiniętej ofercie spędzania czasu wolnego i o dużych walorach 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także turystyczno-rekreacyjnych. Dokument 

podkreśla znaczenie umiejętności działania w sieciach współpracy w oparciu o zasady 

partnerstwa i otwartości, rolę rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej 

dla zwiększania komfortu życia mieszkańców oraz wartości, jaką stanowi dobry stan środowiska 

naturalnego (zachowanie bioróżnorodności obszarów, stwarzanie warunków do zdrowego życia 

i realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju). Wspomniane kwestie występują także 

w głównych obszarach rozwoju zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 

2016-2026. 

Biorąc pod uwagę powiązania celów obu dokumentów, w szczególności należy wyróżnić takie 

cele strategiczne i wchodzące w ich skład cele operacyjne jak: 

– Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się 

w oparciu o innowacyjność i kreatywność  

o Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy 

o Cel operacyjny:  A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa oparta na 

elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach sieciowych (Wsparcie rozwoju 

infrastruktury i pakietowych produktów turystycznych ) 

o Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne 

rynki i potencjały.  

– Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wysokiej jakości życia opierającej się na 

powszechnej dostępności do usług publicznych o wysokim standardzie 

o Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności 

mieszkańców 

o Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne 

warunki życia mieszkańców. 

– Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni  

o Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 

o Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie 

przestrzeni. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

Kolejnym ważnym dokumentem na poziomie wojewódzkim jest Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Określa on strategię interwencji funduszy 

europejskich w ramach trzech polityk unijnych w Polsce, a jednocześnie jest jednym z możliwych 
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źródeł aplikowania o środki finansowe na realizację różnych zadań/projektów jednostki 

samorządowej. Korelacja ma miejsce między Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki a celami 

następujących osi priorytetowych RPO: 

 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna  

o Priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 

 Oś priorytetowa V ochrona środowiska i efektywne korzystanie z zasobów 

o Priorytet inwestycyjny 6a. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem 

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie (m.in. kompleksowe 

unieszkodliwienie odpadów zawierający azbest) 

o Priorytet inwestycyjny 6c. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 

– Oś priorytetowa VII. Regionalny Rynek Pracy  

o Priorytet inwestycyjny 8i. Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 

i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku 

pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia.  

o Priorytet inwestycyjny 8iii. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

o Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym. 

– Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.  

o Priorytet inwestycyjny 9a. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez 

lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia 

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, 

w szczególności lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem.  

 Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

o Priorytet inwestycyjny 10iii. Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie 

o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup 

wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 

roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

o Priorytet inwestycyjny 10iv. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

http://www.cds.krakow.pl/


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

____________________________________________________________________________________ 

    Centrum Doradztwa Strategicznego, 30 – 103 Kraków ul. Włóczków 22/3, 
         Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl 

Strona | 102 

jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+” (Projekt, 2015) 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego stanowi element 

zintegrowanego planowania strategicznego na szczeblu województwa, w którym sformułowano 

główne zasady polityki przestrzennej.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki jest powiązana z Planem Zagospodarowania, szczególnie 

w następujących celach polityki przestrzennej wraz z kierunkami rozwoju: 

– Cel strategiczny 1. Nowoczesna gospodarka – promocja gospodarczego wzrostu i innowacji 

o Kierunek: Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych rozwoju 

przedsiębiorczości, innowacji gospodarczej i transferu technologii; 

o Kierunek: Poprawa dostępności wewnętrznej regionu. 

 Cel strategiczny 2. Szanse rozwojowe mieszkańców – zapewnienie mieszkańcom dostępu 

do usług publicznych  

o Kierunek: Rozwój obszarów objętych procesami dyfuzji rozwoju z wykorzystaniem 

ich wewnętrznych potencjałów (rozwijanie usług z zakresu m.in. edukacji., tworzenie 

warunków aktywnego i zdrowego stylu życia, szkolenia zawodowe; podnoszenia 

kwalifikacji); 

o Kierunek: Poprawa wewnętrznej integracji regionu. 

 Cel strategiczny 3. Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska 

naturalnego i kulturowego  

o Kierunek: Ochrona zasobów środowiska; 

o Kierunek: Kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach wiejskich (takie 

działania jak: kultywowanie tradycji i lokalnych wartości kulturowych; tworzenie 

markowych produktów turystycznych, kreowanie przestrzeni publicznych 

umożliwiających wspólne spędzanie czasu).  

  Cel strategiczny 4. Relacje z otoczeniem –infrastruktura powiązania regionu  

o Kierunek: Rozwój regionalnej i ponadregionalnej infrastruktury technicznej (w tym 

zwiększanie wykorzystywania źródeł energii w celu podnoszenia bezpieczeństwa na 

poziomie krajowym, regionalnym); 

o Kierunek: Rozwijanie współpracy międzyregionalnej (m.in. tworzenie nowych, 

rozwijanie i integrowanie szlaków turystycznych np. rowerowych, pieszych).  

 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego jest istotnym dokumentem 

oceniającym stan istniejący przyrody, określającym zagrożenia wobec natury oraz 

wprowadzającym cele do ochrony. Gmina Żarki, jako jednostka administracyjna wchodząca 

w obręb województwa, jest obszarem ujętym w powyższym dokumencie. Korelacja Strategii 
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Rozwoju Miasta i Gminy Żarki oraz Programu Ochrony Środowiska widoczna jest w następujących 

celach: 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA)  

 

– Cel długoterminowy do roku 2024: Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze 

województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych, a w jego 

ramach następujące cele krótkoterminowe (do 2019 r.): 

o PA2. Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na 

jakość powietrza poprzez efektywną politykę transportową do poziomu nie 

powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza; 

o PA6. Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa skierowanej na 

promocję postaw służących ochronie powietrza. 

– Cel długoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej 

efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami a w jego ramach następujące 

cele krótkoterminowe (do 2019 r.): 

o PA7. Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie mające na celu 

efektywne wykorzystanie energii;  

o PA8. Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali 

województwa śląskiego;  

o PA9. Kształtowanie postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii. 

OCHRONA PRZYRODY (OP) 

– Cel długoterminowy do roku 2024: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu, a w jego ramach 

następujące cele krótkoterminowe (do 2019 r.): 

o OP1. Podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach 

przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, w tym prowadzenie badań 

naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i monitoringu oraz działania z zakresu 

edukacji ekologicznej.  

o OP3. Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków oraz 

przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności. 

 

 

Strategia RIT dla północnego subregionu województwa śląskiego. 

Strategia rozwoju subregionu północnego województwa śląskiego i regionalnych inwestycji 

terytorialnych to istotny dokument na poziomie regionalnym. W Strategii RIT gmina Żarki pojawia 

się m.in. w kontekście potencjałów subregionu, gdzie podkreśla się jej wysoką atrakcyjność 

turystyczną.  

Spójność obu dokumentów wyraża się także w następujących priorytetach oraz celach 

strategicznych: 

– Priorytet B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod względem 

komunikacyjnym i społecznym. 

o Cel B.1. Dążenie do uzyskania spójności komunikacyjnej. 
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o Cel B.3. Rozwój zbiorowej komunikacji publicznej pasażerskiej. 

o Cel B.5. Rozwój usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług 

kierowanych do rodzin z małymi dziećmi i do osób starszych. 

– Priorytet C. Subregion Północy bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący 

wysoką jakość środowiska naturalnego. 

o Cel C.1. Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

o Cel C.2. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na 

rzecz efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

o Cel C.5. Ochrona, kreatywne wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa 

kulturowego. 

o Cel C.6. Rozwój różnorodnej oferty usług turystycznych i rekreacyjnych. 

 

 

Powiązania z obecnymi dokumentami programowymi Gminy: 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023 (projekt, 2016)  

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Żarki na lata 2016--2023 (projekt, 2016) to istotny dokument 

programowy na poziomie lokalnym. Głównym celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania 

i integrowania różnorodnych aktywności w pięciu sferach społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej gminy Żarki. Powiązanie powyższego 

dokumentu ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki wyraża się w poniższych celach 

i kierunkach działania.  

– Cel strategiczny. Włączenie społeczne oraz tworzenie warunków do integracji i poprawy 

standardu życia grup defaworyzowanych 

o Kierunek: Sprzyjanie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

ich aktywizację zawodową.  

o Kierunek: Poprawa warunków edukacji, wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich integracji 

z rówieśnikami w szkole i poza nią. 

 Cel strategiczny. Ożywienie tradycyjnych funkcji gospodarczych oraz rozwój potencjałów 

turystycznych. 

o Kierunek: Organizacja szkoleń i działań edukacyjnych służących rozwijaniu postaw 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym pokazujących jak wykorzystać 

potencjały turystyczne w biznesie. 

o Kierunek: Poprawa warunków dla handlu w obrębie targowiska oraz ożywienie jego 

przestrzeni w dni nietargowe poprzez dywersyfikację funkcji.  

 Cel strategiczny. Poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznych oraz promowanie 

rozwiązań / kształtowanie postaw proekologicznych 

o Kierunek: Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez wyposażenie przestrzeni 

publicznych w miejsca do wypoczynku, rekreacji i sportu  
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o Kierunek: Zwiększenie dostępności do oferty spędzania czasu wolnego dostosowanej 

do potrzeb różnych grup społecznych, w tym oferty międzypokoleniowej  

o Kierunek: Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw 

współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i stan środowiska naturalnego  

 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 

Główne kierunki rozwoju wytyczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026 

wpisują się w długofalowe cele polityki społecznej gminy Żarki zawartej w Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020.  

Spójność obu dokumentów wyraża się przede wszystkim w następujących obszarach 

problemowych i odpowiadających im celach strategicznych: 

– Obszar problemowy „Istnienie znacznego poziomu bezrobocia na terenie gminy Żarki, 

który pogłębia obszary społeczne zagrożone ubóstwem oraz marginalizacją 

i wykluczeniem”, w szczególności cel strategiczny 1 System wsparcia osób i ich rodzin 

dotkniętych bezrobociem i zagrożonych długoterminowym pozostaniem bez pracy. Cel ten 

wiąże się z założeniami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki, zwłaszcza Domeny 3. 

Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki i działaniami w ramach jej trzeciego 

celu strategicznego m.in. System wsparcia dla osób chcących się przekwalifikowywać, 

podwyższyć swoje kwalifikacje i podjąć pracę zarobkową.  

– Obszar problemowy „Duża liczba osób samotnych, przewlekle chorych i starszych na 

terenie gminy”, a zwłaszcza działania mające na celu Aktywizowanie osób starszych do 

udziału w życiu społecznym i kulturowym gminy ( w ramach Celu Strategicznego 5 – 

Zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego osobom w wieku podeszłym 

i sędziwym oraz niesprawnym z racji wieku). W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki zapis 

ten łączy się m.in. z Domeną 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

i jej pierwszym celem strategicznym: Poprawa dostępności do oferty kulturalnej 

i rekreacyjnej na terenie całej gminy.  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki (projekt – 

2011/2015) 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarki stanowi 

podstawowy i obligatoryjny dokument określający politykę przestrzenną oraz zasady 

gospodarowania terenami gminy.  

Istnieje wyraźna korelacja między Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki a celem głównym wraz 

z odpowiadającymi mu celami strategicznymi zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. Dotyczy to w szczególności poniższych celów 

strategicznych, określających generalne kierunki zagospodarowania gminy Żarki, tj.: 

– Cel strategiczny 1. Rozwój działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej oraz 

turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsiębiorczości lokalnej.  

– Cel strategiczny 2. Podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców w tym poprawę i rozwój warunków zamieszkiwania, rozwijanie działalności 
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usług podstawowych, doskonalenie obsługi administracyjnej, poprawa poziomu 

wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, właściwa obsługa ludności w 

zakresie infrastruktury społecznej oraz zgodna z warunkami technicznymi obsługa 

komunikacyjna. 

– Cel strategiczny 3. Ochrona wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazu, istniejącego 

dziedzictwa kulturowego oraz efektywne ich wykorzystanie, 

– Cel strategiczny 4. Racjonalne i efektywne wykorzystanie wartości użytkowych 

i technicznych istniejącego zagospodarowania. 

 

5.2 Założenia systemu wdrażania i monitorowani Strategii 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki będzie wdrażana i monitorowana przez uzgodnione  

i wyznaczone do tego podmioty, reprezentujące gminę, przy wykorzystywaniu dostępnych 

narzędzi i procedur. Wdrażanie zapisów Strategii i monitorowanie postępów w tym zakresie 

odbywać będzie się z uwzględnieniem standardów zachowań określonych w misji rozwoju gminy 

Żarki. 

 

Podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania, monitorowania i oceny „Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Żarki” oraz pełniącymi określone w nim role będą: 

I. Strażnik Strategii – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki; 

II. Opiekunowie Domen:  

 

Domena Opiekun Domeny 

Domena 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina 
ekologiczna, w której dba się o jurajską 
przyrodę 

Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji 

Domena 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. 
Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej 
i edukacyjnej na terenie miasta i gminy 

Kierownik Referatu Promocji, Turystyki 
i Kultury 

Domena 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku 
pracy w gminie Żarki 

Kierownik Referatu Finansowego 

Domena 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym 
dobrze się żyje 

Kierownik Referatu do Pozyskiwania 
Środków Europejskich i Krajowych 

 

III. Partnerzy – przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w proces realizacji 

zadań w ramach poszczególnych domen strategicznych: 

a. w ramach Domeny 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się 

o jurajską przyrodę będą to m.in.: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 

Zakład Usług Komunalnych, Straż Miejska,  Insp. ds. Ochrony Środowiska UMiG Żarki, 

placówki edukacyjne: szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”, 

Nadleśnictwo Złoty Potok, Zarząd Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, 
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organizacje ekologiczne, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury, lokalni przedsiębiorcy. 

b. w ramach Domeny 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, 

aktywnej i edukacyjnej na terenie miasta i gminy będą to m.in.: Referat ds. Promocji, 

Turystyki i Kultury, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, lokalne 

stowarzyszenia i lokalne organizacje, lokalni przedsiębiorcy branży turystycznej, 

właściciele produktów turystycznych, Sanktuarium w Leśniowie, Muzeum Dawnych 

Rzemiosł w Starym Młynie, Śląska Organizacja Turystyki (ŚOT), Związek Gmin 

Jurajskich, Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. 

c. w ramach Domeny 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki będą to 

m.in. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat Gospodarki Gruntami 

i Planowania Przestrzennego, Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich 

i Krajowych, placówki edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie gminy 

Żarki, lokalni przedsiębiorcy, Powiatowy Cech Rzemieślników w Myszkowie, 

Powiatowy Urząd Pracy, przedstawiciele Banku Spółdzielczego.  

d. w ramach Domeny 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje będą to m.in.: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż 

Miejska,  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Referat Gospodarki Komunalnej 

i Inwestycji, Zakład Usług Komunalnych, Radni, Sołtysi, placówki edukacyjne: szkoły 

podstawowe, gimnazjum, lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

 

 

Dodatkowo, Strażnik Strategii wraz z Opiekunami Domen współtworzą Zespół ds. wdrażania  

i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki.  
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Partner 

Partner 
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Strażnik Strategii  

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki 

Opiekun Domeny 1 

Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i 

Inwestycji  

Opiekun Domeny 2 

Kierownik Referatu 
Promocji, Turystyki i Kultury  

Opiekun Domeny 3 

Kierownik Referatu  
Finansowego 

Opiekun Domeny 4 

Kierownik Referatu do 
Pozyskiwania Środków 

Europejskich i Krajowych  
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STRAŻNIK STRATEGII: 

― inicjuje i koordynuje proces monitoringu; 

― określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania Strategii (wprowadza niezbędne 

zmiany do procedury monitoringu); 

― koordynuje pracę Opiekunów domen oraz pracę Zespołu ds. wdrażania i monitoringu 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki; 

― scala i opracowuje uzyskane od Opiekunów domen informacje oraz przygotowuje 

rekomendacje dot. wdrażania Strategii; 

― zabiega o zapewnienie finansowania dla planowanych przedsięwzięć strategicznych 

(monitoruje możliwość pozyskania środków zewnętrznych); 

― mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w Strategii (wdrażania Strategii); 

― odpowiada za aktualizację zapisów Strategii. 

 

OPIEKUNOWIE DOMEN: 

― w sposób stały monitorują realizację zadań i stopień osiągania celów w ramach 

poszczególnych domen; 

― pozyskują i agregują informacje i dane mające służyć monitoringowi danej domeny; 

― formułują rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów poszczególnych domen; 

― przygotowują i przekazują Strażnikowi Strategii cykliczną informację dot. stanu wdrażania 

zapisów domen; 

― pod przewodnictwem Strażnika Strategii wchodzą w skład Zespołu ds. wdrażania  

i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki; 

― podejmują działania na rzecz angażowania partnerów do realizacji założeń 

poszczególnych domen. 

 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W PROCES MONITORINGU DOMEN: 

― przekazują Opiekunom domen informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się  

w założenia poszczególnych domen oraz statystyki i dane pomocne w procesie 

monitorowania wskaźników rezultatu dla domen; 

― zgłaszają Opiekunom domen pojawienie się trudności lub dodatkowe potrzeby związane 

z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w Strategii.  

 

5.3 Wskaźniki monitorowania Strategii 

Podstawowym celem systemu monitorowania Strategii jest weryfikacja skuteczności działań, 

określonych w ramach celów strategicznych i operacyjnych ujętych w dokumencie. Tym samym 

monitoring realizacji Strategii prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników produktów 

i rezultatów mających swoje źródło w efektach poszczególnych zadań, uwzględnionych 

w planach działań dla domen strategicznego rozwoju. 
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Wskaźniki służące monitorowaniu realizacji Strategii, odnoszące się do poszczególnych jej domen 

i celów strategicznych przedstawiono poniżej i zestawiono w tabelach. 

Wskaźniki dla Domeny 1. Żarki – bliskie naturze. Gmina ekologiczna, w której dba się o jurajską 

przyrodę 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości żareckiego powietrza 

Liczba budynków użyteczności publicznej, które 
posiadają OZE  

sztuk UMiG Żarki 

Liczba budynków prywatnych, które posiadają OZE  
sztuk UMiG Żarki 

Liczba zlikwidowanych palenisk węglowych 
sztuk UMiG Żarki 

Ilość zutylizowanego azbestu  ton UMiG Żarki 

Cel strategiczny 2: Zadbana i uporządkowana przestrzeń publiczna przy zachowaniu wysokiej 

jakości jurajskiej przyrody 

Liczba zlikwidowanych „dzikich wysypisk” 
sztuk UMiG Żarki 

Liczba dostawionych/doposażeń przestrzeni 
publicznej w kosze na śmieci 

sztuk UMiG Żarki 

Liczba uczestników konkursów na najpiękniejszy 
ogródek (balkon, okno) 

osób UMiG Żarki 

Cel strategiczny 3: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w połączeniu 

z rozwojem postaw proekologicznych 

Liczba akcji/kampanii proekologicznych  
sztuk UMiG Żarki 

Liczba warsztatów/wydarzeń edukacyjnych 
budujących postawy ekologiczne 

sztuk UMiG Żarki 

Liczba uczestników warsztatów/wydarzeń 
edukacyjnych budujących postawy ekologiczne 

osób UMiG Żarki 

 

Dobrym wskaźnikiem w przypadku Celu strategicznego 1 byłby indeks jakości powietrza, dane 

dotyczące obecność substancji pylnych (w tym stężenia benzo(a)pirenu, stężenia pyłów 

zawieszonych: PM10 oraz PM2,5). Do uzyskania tych danych konieczna jest stacja monitoringu 

powietrza, której w momencie opracowania Strategii Gmina Żarki nie posiada. W momencie 

zainstalowania takiej stacji, zaleca się rozszerzenie wskaźników o dane uzyskane z pomiarów 

powietrza. 

Wskaźniki dla Domeny 2. Żarki – Twoje miejsce na Jurze. Rozwój turystyki rodzinnej, aktywnej 

i edukacyjnej na terenie miasta i gminy 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Cel strategiczny 1: Wydłużenie pobytu turystów w gminie 

Średnia długość pobytu turystów na terenie gminy 
(monitorowana przez kwaterodawców) 

dni UMiG Żarki, 
kwaterodawcy 
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Liczba miejsc noclegowych na terenie gminy sztuk UMiG Żarki 

Liczba imprez turystycznych  sztuk UMiG Żarki 

Liczba uczestników imprez turystycznych  osób UMiG Żarki 

Liczba nowych terenowych tablic informacyjnych  sztuk UMiG Żarki 

Cel strategiczny 2: Turystyka rodzinna – jako podstawowy kierunek rozwoju turystyki w gminie 
Żarki 

Długość wybudowanych ścieżek/dróg rowerowych  
km UMiG Żarki 

Liczba imprez turystycznych adresowanych wprost 
do dzieci i młodzieży 

sztuk UMiG Żarki 

Liczba portali skierowanych do dzieci i młodzieży, na 
których znajduje się oferta turystyczna gminy 

sztuk UMiG Żarki 

Cel strategiczny 3: Integrowanie działań w obszarze turystyki 

Liczba inwestycji /przedsięwzięć turystycznych – 
publicznych  

sztuk UMiG Żarki 

Liczba inwestycji /przedsięwzięć turystycznych – 
prywatnych 

sztuk UMiG Żarki 

Liczba turystów korzystających z oferty pakietowej osób UMiG Żarki 

Cel strategiczny 4: Wspieranie zaangażowania mieszkańców w działania turystyczne 

Liczba uczestników warsztatów o tematyce 
turystycznej  

osób UMiG Żarki 

Liczba podmiotów działających w branży turystycznej 
sztuk UMiG Żarki 

 

 

Wskaźniki dla Domeny 3. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy w gminie Żarki 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Cel strategiczny 1: Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w Żarkach 

Stosunek liczby zmian Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego do liczby zgłoszeń/wniosków 
przedsiębiorstw 

liczba zmian/ 
liczba 

zgłoszeń 

UMiG Żarki 

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw/ 
działalności gospodarczych 

sztuk UMiG Żarki 

Liczba działań informacyjnych skierowanych do 
lokalnych przedsiębiorców 

sztuk UMiG Żarki 

Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji handlowych w gminie Żarki – Targowisko kołem 
zamachowym lokalnej przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów – wystawców na targowisku,  
sztuk UMiG Żarki 

Liczba odwiedzających targowisko osób UMiG Żarki 

Liczba wydarzeń/targów tematycznych odbywających 
się dodatkowo na targowisku 

sztuk UMiG Żarki 
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Cel strategiczny 3: Stabilny i zrównoważony rynek pracy w Żarkach 

Liczba firm współpracujących ze szkołami  
sztuk UMiG Żarki 

Liczba uczniów szkół z terenu gminy objętych 
programem współpracy z przedsiębiorcami 

osób UMiG Żarki, dane od 
gimnazjum 

Liczba osób pracujących w Spółdzielni Socjalnej osób UMiG Żarki, MGOPS 

 

Wskaźniki dla Domeny 4. Gmina Żarki – miejsce, w którym dobrze się żyje 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Cel strategiczny 1: Poprawa dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie całej 
gminy 

Liczba wydarzeń (imprez) kulturalnych  osób UMiG Żarki, MGOK 

Liczba uczestników wydarzeń (imprez) kulturalnych sztuk UMiG Żarki 

Liczba uczestników zajęć oferowanych przez domy 
kultury 

osób UMiG Żarki, MGOK 

Liczba inwestycji infrastruktury kulturalno-
rekreacyjnej 

sztuk UMiG Żarki 

Cel strategiczny 2: Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej, zapewniającej wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 

Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną  
% UMiG Żarki 

Cel strategiczny 3: Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych i komunikacyjnych na 
terenie gminy 

Liczba nowych mieszkań socjalnych 
sztuk UMiG Żarki 

Długość wybudowanych nowych dróg  km UMiG Żarki 

Długość zmodernizowanych dróg km UMiG Żarki 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów m2 UMiG Żarki 

Cel strategiczny 4: Podnoszenie jakości usług administracyjnych i zaangażowanie mieszkańców 
w procesy decyzyjne gminy 

Liczba uczniów szkół z terenu gminy biorących udział 
w „terenowych” zajęciach WOS w Urzędzie  

osób UMiG Żarki, gimnazjum 

Stosunek liczby załatwionych spraw do liczby 
zgłoszeń ze strony mieszkańców 

liczba 
załatwionych 
spraw/ liczba 

zgłoszeń 

UMiG Żarki 
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5.4 Procedury wdrażania i monitorowania Strategii 

W procesie wdrażania oraz weryfikacji i oceny stopnia realizacji zamierzeń strategicznych 

przewidziano trzy podstawowe procedury postępowania. Są to: 

 

A. Procedura prowadzenia sprawozdawczości oraz weryfikacji i oceny postępów  

w realizacji zamierzeń strategicznych. 

Gmina nie będzie jedynym realizatorem zapisów dokumentu strategicznego. Będą to również 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, mieszkańcy itp. Gmina w części 

projektów będzie koordynatorem lub animatorem podejmowanych działań. 

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Strategii przygotowywane są raz 

w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. W tym celu podejmowane są następujące 

działania: 

a. Opiekunowie Domen pozyskują od Partnerów informacje na temat zadań 

strategicznych zrealizowanych/będących w realizacji/planowanych do realizacji  

w danym roku kalendarzowym. Dane zbierane zawierają informacje takie jak m.in.: 

harmonogram, osiągnięte efekty, napotkane/potencjalne trudności i problemy, 

niezbędne do zrealizowania zadania zasoby. 

Dane gromadzone są do 15 września. 

b. Opiekunowie Domen agregują pozyskane informacje i w oparciu o nie opracowują 

cząstkowe sprawozdania dotyczące poszczególnych domen. Sprawozdanie 

zawiera: opis stanu wdrażania zapisów domeny, rekomendacje dotyczące 

wdrażania zapisów poszczególnych domen w kolejnym okresie sprawozdawczym 

i listę zadań planowanych do realizacji w ramach domeny na kolejny rok 

budżetowy, w tym nowych propozycji zadań. Opiekunowie domen sprawozdania 

przekazują do Strażnika Strategii.  

Sprawozdania cząstkowe przekazywane są do 1 października. 

c. W ciągu 10 dni od otrzymania sprawozdań cząstkowych Strażnik zwołuje 

spotkanie Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Żarki, podczas którego konsultuje ujęte w sprawozdaniu wyniki monitoringu, 

rekomendacje oraz listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku 

budżetowym. 

d. Na kolejnej, następującej po spotkaniu Zespołu ds. wdrażania i monitoringu 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki, sesji Rady, Strażnik Strategii przedstawia 

wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań 

proponowanych do uwzględnienia w budżecie gminy na kolejny rok. Informacje 

z systemu monitorowania służą zarządzającym realizacją „Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2026” do sprawowania bieżącego nadzoru nad 

postępami.  
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B. Procedura prowadzenia polityki informacyjnej Strategii. 

Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Żarki informacji o realizowanych  

i zrealizowanych zamierzeniach strategicznych stanowi odzwierciedlenie standardów zachowań 

określonych w misji rozwoju Miasta i Gminy Żarki, mówiących o współpracy władz 

z mieszkańcami. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki informacyjnej w ramach 

Strategii jest Strażnik Strategii we współpracy z Opiekunami Domen. 

Przynajmniej raz w roku Opiekunowie Domen przygotowują notatkę medialną dotyczącą 

postępów w realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz o planowanych do realizacji zadaniach. 

Notatka przekazywana jest Strażnikowi Strategii, który upowszechnia ją wśród wszystkich 

Partnerów Strategii, lokalnych i regionalnych mediów oraz publikuje na stronie internetowej 

gminy (www.umigzarki.pl). 

 

C. Procedura uruchamiania przeglądu strategicznego. 

Przegląd i aktualizacja dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki” na lata 2016-2026 

odbywać będzie się według potrzeb. Poszczególne kroki uruchomienia tego procesu są 

następujące: 

a. Opiekunowie Domen zgłaszają Strażnikowi Strategii konieczność uruchomienia 

procedury aktualizacji dokumentu Strategii. 

b. Strażnik Strategii na sesji Rady Miasta i Gminy przedstawia wniosek o rozpoczęcie 

procesu przeglądu strategicznego. 

c. W oparciu o decyzję Rady Miejskiej Strażnik Strategii we współpracy  

z opiekunami Domen określa sposób przeprowadzenia (w oparciu o własne 

zasoby lub z udziałem konsultantów zewnętrznych) oraz przygotowuje 

harmonogram procesu aktualizacji Strategii. W ramach procesu, weryfikacji 

poddane mogą zostać: misja rozwoju gminy Żarki i jej aktualność w kontekście 

zmian zachodzących w zakresie zasobów gminy i jej otoczenia (powiatu, 

województwa, kraju), cele strategiczne i operacyjne i ich adekwatność do 

zweryfikowanej misji rozwoju (w szczególności do domen strategicznego 

rozwoju), zadania. 

d. Zaktualizowany dokument strategii zostaje przedstawiony Radzie Miejskiej przez 

Strażnika Strategii.  
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Cel 

Obszary 

Zadania 

Aneks – Warsztaty strategiczne z młodzieżą  

Warsztaty strategiczne z młodzieżą stanowiły element prac nad „Strategią Rozwoju Miasta 

i Gminy Żarki na lata 2016-2026”. Warsztaty odbyły się 17 marca 2016 roku w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Żarkach mieszczącym się na ul. Moniuszki 2. W warsztatach wzięli udział 

reprezentanci klas drugich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach. Uczniowie byli mieszkańcami 

miasta Żarki oraz miejscowości sąsiednich, znajdujących się na terenie gminy m.in. Jaworznika, 

Suliszowic, Przybynowa, Wysokiej Lelowskiej. Łącznie w warsztacie uczestniczyło 16 uczniów, po 

4 osoby z każdej klasy – były to następujące osoby: 

Klasa IIa: Weronika Placek, Karol Grabowski, Oliwia Grabowska, Justyna Kurpios; 

Klasa IIb :Aleksandra Dudek, Oliwia Tomczewska, Jakub Kwieciński, Jakub Szczypka; 

Klasa IIc: Wiktoria Skorek, Oskar Lis, Piotr Piętak, Marta Majcherczyk; 

Klasa IId : Jacek Makieła, Dawid Pawula, Izabela Zemełka, Urszula Zemełka. 

Celem warsztatów było przede wszystkim poznanie opinii młodzieży na temat sytuacji panującej 

w ich gminie, uzyskanie informacji na temat istniejących problemów w różnych obszarach jej 

rozwoju oraz zaproponowanie możliwości ich rozwiązania. 

Warsztat podzielony był na kilka, różnotematycznych bloków, w trakcie których uczniowie mieli 

do wykonania różne zadania mające na celu przybliżenie sytuacji w ich gminie oraz definiowanie 

najważniejszych problemów. 

W pierwszym etapie młodzież została zapoznana z ideą uczestnictwa w tworzeniu Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy (mini-wykład poprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa 

Strategicznego). W ramach wprowadzenia gimnazjalistów do dalszych prac, przedstawiono 

uproszczony schemat prac nad strategią w formie piramidy trzyelementowej, który obrazował 

jednocześnie strukturę pracy zaplanowaną dla uczestników warsztatu. 

Rysunek 11. Etapy tworzenia Strategii jako piramida trzyelementowa 

 

 

 

 

 

Drugi etap warsztatu poświęcony został na pracę nad wizją gminy Żarki w przyszłości. Uczniowie 

zostali podzieleni na grupy i opracowanie własnej wizji przyszłości gminy Żarki, w postaci plakatu 

reklamowego zachęcającego przyjezdnych do odwiedzenia gminy. Na plakatach zawarte zostały 

rysunki, zdjęcia oraz hasła reklamowe.  
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 Rysunek 12-14. Gmina Żarki za 10 lat – plakaty reklamowe, praca nad wizją gminy 

 

 

W trzech przygotowanych przez zespoły wizjach występowały pewne elementy wspólne. Gmina 

Żarki za 10 lat według młodych mieszkańców powinna obfitować w obszary zielone, które byłyby 

miejscami do spędzania wolnego czasu zarówno dla osób młodych, jak i starszych. Park, skwerki, 

drzewa i miejsca z zielenią uznano za ważny element wpływający na atrakcyjność gminy, a także 

na poprawę jakości życia mieszkańców. Kolejnym z elementów, który łączył wizje była kwestia 

utworzenia schroniska dla zwierząt jako odpowiedzi na problem bezdomnych psów i kotów. 

Popularność tego pomysłu świadczy o wrażliwości i kapitale społecznym, jaki tkwi w młodych 

mieszkańcach, warto zatem pamiętać i odpowiednio spożytkować tę chęć młodzieży do 

angażowania się na zasadzie wolontariatu w różnego typu działania (większość uczestników 

zadeklarowała chęć pomocy w kwestii rozwiązywania problemu błąkających się zwierząt). Dużym 

zainteresowaniem cieszył się również pomysł związany z tworzeniem miejsc takich jak kino, 

lodowisko czy modernizacją istniejącej infrastruktury np. miejskiego kąpieliska. Argumentowano, 

że tego typu przedsięwzięcia poprawiłyby atrakcyjność oferty kulturalno-rozrywkowej gminy. 

Kolejnym etapem warsztatu było wyznaczenie problemów, z jakimi boryka się gmina Żarki 

w różnych obszarach funkcjonowania. Uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie stworzenie 

listy problemów/wyzwań dla każdego z obszarów rozwoju (gospodarka, turystyka, kultura, 

edukacja, sport i rekreacja, transport i komunikacja, bezpieczeństwo oraz środowisko). Zebrane w 

ten sposób informacje stanowiły istotne dopełnienie dokumentów diagnostycznych oraz zostały 

użyte podczas analizy SWOT przeprowadzanej na II warsztacie strategicznym (już z dorosłymi). 
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Uczniowie dokonali priorytetyzacji problemów: w drodze głosowania wybrano te, które są 

według nich najpilniejsze do rozwiązania. W pierwszej dziesiątce znalazły się następujące kwestie: 

1. Mało atrakcyjna oferta rozrywkowa 

2. Niska kontrola policji i straży miejskiej w czasie nocy  

3. Problemy związane z transportem  

4. Brak wymian językowych (rozwój językowy uczniów)  

5. Brak siłowni, lodowiska, miejsc do jazdy na rolkach  

6. Dzikie wysypiska śmieci  

7. Brak miejsc do jazdy na rolkach  

8. Rzadkie kursy autobusów w regionie (oraz do większych miast) 

9. Niesegregowanie odpadów  

10. Brak ścieżek rowerowych  

Ostatnim etapem pracy z gimnazjalistami, który jeszcze bardziej zaangażował ich w proces 

tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki było zadanie skierowane do każdej z grup (klas) 

polegające na wymyśleniu projektu, który będzie odpowiedzią na wcześniej wskazane obszary 

problemowe. Grupy wybrały następujące obszary problemów/wyzwań: 

 klasa IIa – Rozwój edukacyjny uczniów, 

 klasa IIb – Mało atrakcyjna oferta rozrywkowa, 

 klasa IIc – Mało atrakcyjna oferta rozrywkowa, 

 klasa IId – Problemy zanieczyszczenia środowiska. 

Dalsza część zadania zakładała samodzielną pracę uczniów w szkole lub domu. Uczniowie 

opracowali projekty, które stanowiły ich propozycję rozwiązania wybranego przez nich 

problemu/wyzwania. Swoje pomysły opisali na karcie projektowej (wzór karty otrzymali od 

konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego) oraz zwizualizowali za pomocą plakatu. 

Gimnazjaliści jako reprezentanci młodego pokolenia uczestniczyli także w III warsztacie 

strategicznym (18.05.2016 r.), gdzie wraz z dorosłym mieszkańcami zastanawiali się nad głównymi 

kierunkami rozwoju oraz konkretnymi propozycjami zadań w ramach czterech wypracowanych 

domen. Zakończenie prac z młodzieżą miało formę prezentacji projektów wraz z plakatami na 

spotkaniu konsultacyjnym podczas sesji Rady Miejskiej, 30.05.2016r. Uczniowie podczas krótkich 

wystąpień przedstawili najważniejsze założenia swoich pomysłów. Stanowiło to także okazję do 

oficjalnych podziękowań za zaangażowanie, a gimnazjaliści z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 

otrzymali dyplomy – certyfikaty udziału w pracach nad Strategią. 

Poniżej zamieszczono dostarczone przez uczniów karty projektowe oraz zdjęcia plakatów. Warto 

podkreślić, że zbliżone głosy i zadania zgłaszano podczas III warsztatu strategicznego, co 

sygnalizuje, że mieszkańcy gminy Żarki mają podobne, niezależne od wieku, potrzeby związane 

z rozwojem oferty kulturalno-rekreacyjnej czy intensyfikacją działań ekologicznych. Zbieżności te 

świadczą także o istotnym znaczeniu problemów zidentyfikowanych przez młodzież oraz 

o trafności zaproponowanych rozwiązań. W rezultacie projekty uczniów albo ich elementy, 

w odpowiedni sposób zmodyfikowane lub przeformułowane, znajdują się wśród zadań 

zawartych w części operacyjnej niniejszej Strategii. 
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Klasa IIa 

Tytuł projektu My w wielkim świecie 

Nazwa obszaru Edukacja 

Problem na jaki 
odpowiada zadanie 

Brak wymian językowych, warsztatów językowych, szkółek letnich 

Opis projektu Zorganizowanie pobytu grupy uczniów ze szkoły w Wielkiej Brytanii. Pobyt uczniów 
będzie miał na celu nawiązanie kontaktu z naszymi rówieśnikami, ukazanie 
walorów turystycznych Jury, w tym celu chcielibyśmy zaproponować gościom mini-
przewodnik po okolicy. Wpisalibyśmy w nim najciekawsze miejsca np. Muzeum 
Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie, okoliczne zamki – w Mirowie, Bobolicach. W 
trakcie realizacji projektu odbędą się wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe na 
terenie Żarek i okolic. Dzięki temu nasi goście mogliby poznać nasze zwyczaje 
spędzania czasu wolnego, a także specyfikę kultury regionalnej. Następnie 
wspólnie wykonamy folder reklamujący walory naszej miejscowości w dwóch 
językach: polskim i angielskim. Realizacja projektu pozwoli nam na doskonalenie 
języka obcego. 

Miejsce realizacji Miejski Dom Kultury, Gimnazjum w Żarkach 

Termin realizacji Wymiany od 2017, następnie coroczna kontynuacja 

Odbiorcy projektu 
(dla kogo?) 

Młodzież, dzieci 

Typy działań, etapy 
realizacji projektu 
(jak to zrobić krok 
po kroku?) 

– Nawiązanie współpracy z angielską szkołą 

– Przyjazd i zakwaterowanie w prywatnych domach kolegów z zagranicy 

– Opracowanie mini-przewodnika po walorach okolic 

– Zorganizowanie wycieczek po terenie Żarek i okolic 

– Wykonanie folderu reklamującego 

– Pożegnanie naszych nowych przyjaciół 

Hasło reklamowe „Aby się porozumieć warto obcy język umieć!” 

Autorzy projektu Justyna Kurpios, Weronika Placek, Oliwia Grabowska, Karol Grabowski 
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Klasa II b 

Tytuł projektu          Rozwój gminy Żarki w obszarze rozrywki 

 Nazwa obszaru Obszar rozrywki 

Problem na jaki      
odpowiada zadanie 

Słabo rozwinięta infrastruktura związana z rozrywką 

 Opis projektu 
 
 
 
 
 

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności Żarek poprzez rozwinięcie infrastruktury 
sportowej, kulturowej, rozrywkowej m.in. poprzez budowę ośrodka sportowo-
rozrywkowego w skład którego będą wchodzić: kryty basen, kino oraz park gminny. Na 
park gminny można przeznaczyć tereny leśne położone blisko obecnego kąpieliska który 
także należy przebudować na basen. Warto zaznaczyć, że chcemy aby w parku powstały 
trasy rowerowe, ścieżki oraz ławki, kosze na śmieci i stoiska na rowery ustawione wzdłuż 
nich. 

 Miejsce realizacji Żarki – działki leśne pomiędzy ulicami: Chryzantem, Wierzbowa, Mostowa, Sosnowa 

 Termin realizacji Do 2020 roku 

Odbiorcy  projektu 
(dla kogo?) 

Mieszkańcy Żarek, a w szczególności młodzież 

Typy działań, etapy 
realizacji projektu 
(jak to zrobić krok po 
kroku?) 

 
 
 
 
 
 
 

1.Opracowanie koncepcji funkcjonowania inwestycji. 
2.Wstępne określenie kosztów inwestycji. 
3.Pozyskanie środków na budowę inwestycji. 
4.Wykup niezbędnych gruntów. 
5.Zlecenie przygotowania projektów budowlanych. 
6.Wybór wykonawcy inwestycji. 
7.Realizacji robót budowlanych. 
8.Odbiór robót budowlanych. 
9.Wyposażenie obiektów. 
10.Zatrudnienie i przeszkolenie personelu. 
11.Rozruch i próbna eksploatacja. 
12.Oddanie obiektów do użytku. 

 Hasło reklamowe „Żarki miastem rozrywki” 

Autorzy projektu Aleksandra Dudek, Oliwia Tomczewska, Jakub Kwieciński, Jakub Szczypka 
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Klasa II c 

Tytuł projektu          Pomysł na ciekawą ofertę rozrywkową 

 Nazwa obszaru Oferta sportowo – rekreacyjna 

Problem na jaki      
odpowiada zadanie 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura spędzania czasu wolnego 

 Opis projektu 
 
 
 
 
 

Projekt ma na celu pokazanie, jakie formy umilania czasu wolnego młodzież chciałaby w 
naszej gminie. Na podstawie przygotowanego projektu chcielibyśmy w imieniu 
młodzieży zaproponować różne rodzaje rozrywki, jakie mogłyby być dla nas 
odpowiednie na terenie gminy. W rezultacie na naszym terenie według nas mogłoby 
powstać kino, które chętnie byśmy odwiedzali; skatepark, który co prawda znajduje się 
w Żarkach, w naszym ,,lasku'' jednak nie jest wystarczająco duży i nie jest praktyczny. 
Nasz pomysł na to miejsce jest następujący: skatepark mógłby zostać w tym samym 
miejscu, ponieważ czujemy się tam świetnie, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy jest to 
nasz azyl, zatem proponujemy, aby zostały wstawione tam dodatkowe rampy, najazdy, 
wyskocznie, poręcze oraz kilka ławek dla oglądających. Proponujemy także ściankę 
wspinaczkową, której miejsce znalazłoby się nieopodal pięknie wyremontowanego 
basenu, o którym także chcielibyśmy wspomnieć. Basen nie jest w dobrym stanie, co 
prawda da się z niego korzystać, jednak jest to z każdym sezonem coraz mniej 
bezpieczne – basen ma już swoje lata. Nasza propozycja nie jest z myślą tylko o sezonie 
letnim, basen mógłby być zakryty, wtedy mieszkańcy mogliby korzystać z niego przez 
cały rok. 

 Miejsce realizacji Gmina Żarki 

 Termin realizacji Rok 2018 

Odbiorcy  projektu 
(dla kogo?) 

Dorośli, młodzież, dzieci, turyści, mieszkańcy naszej gminy i okolic. 

Typy działań, etapy 
realizacji projektu 
(jak to zrobić krok po 
kroku?) 

1) spotkanie dotyczące projektów. 
2) (kiedy już zapadną ostateczne decyzje) zgromadzenie funduszy na realizację działań. 
3) ustalenie miejsc na ustalone formy rozrywki. 
4) znalezienie odpowiednich ekip do budowy lub przebudowy starych, nieużywanych 
budynków, 

 Hasło reklamowe (nie) małe Żarki 

Autorzy projektu Wiktoria Skorek, Marta Majcherczyk, Oskar Lis, Piotr Piętak 
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Klasa II d 

Tytuł projektu Problemy ekologiczne 

Nazwa obszaru Środowisko 

Problem na jaki 
odpowiada zadanie 

Dzikie wysypiska śmieci, zanieczyszczenie środowiska 

Opis projektu Projekt ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska. W jego ramach 
będą realizowane różne typy działań m.in. comiesięczne wspólne sprzątanie 
świata przez mieszkańców gminy. Działania mają doprowadzić do tego, by w 
gminie było czyste środowisko. 

Miejsce realizacji Żarki, Jaworznik 

Termin realizacji do końca 2016 roku 

Odbiorcy projektu (dla 
kogo?) 

turyści, mieszkańcy gminy Żarki 

Typy działań, etapy 
realizacji projektu (jak 
to zrobić krok po 
kroku?) 

– comiesięczne sprzątanie świata 

– kosze na śmieci na każdej ulicy, przy ścieżkach rowerowych 

Hasło reklamowe „Świat przetrwa wszystko, ale nie wysypisko” 

Autorzy projektu Dawid Pawula, Iza Zemełka, Ula Zemełka, Jacek Makieła 
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