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UCHWAŁA NR XVIII/132/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kruków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1a, b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
( Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.), § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa 
i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 
220 z późń. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zawarty w załączniku do niniejszej uchwały zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości 
Kruków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Id: TUMPP-LLNLU-OPAGI-FWMRP-ZHCEH. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Jednym z wymogów wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 
działanie "Odnowa i Rozwój wsi," jest zatwierdzenie przez Radę Miejską Planu Odnowy Miejscowości. 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zachodzi potrzeba 
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kruków poprzez uzupełnienie go o wymagany rozporządzeniem rozdział: 
"Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne." 
Ponadto ze względu na fakt iż w 2011 r. zostało oficjalnie zarejestrowane "Stowarzyszenie Nasz Kruków," które 
przedstawiło w autorskiej strategii rozwoju szereg przedsięwzięć poprzednio nie ujętych w Planie Odnowy 
Miejscowości dla Krukowa. W związku z tym zachodzi potrzeba modyfikacji oraz poszerzenia harmonogramu 
inwestycji przewidzianych w Planie Odnowy Miejscowości. Z uwagi na powyższe przesłanki uznaje się 
uzasadnione podjęcie niniejszej uchwały. 
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Wstęp 

 

 Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenia 

tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach 

wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Odnowa i rozwój wsi, jak również 

stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Żarów przy opracowaniu kierunków rozwoju 

miejscowości Kruków. 

 Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.  

W opracowanym Plan Odnowy Miejscowości zawarto podstawowe informacje 

dotyczące miejscowości Kruków, szczegółową analizę zasobów miejscowości, analizę 

SWOT, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem 

i harmonogramem realizacji projektu. 

 

I.Podstawowe informacje 

 

1.Historia.  
 

Kruków jest starą wsią, powstałą prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w. Być 

może od początku stanowił własność klasztoru lubiąskiego, potem stał się własnością 

rycerską, ale nadal płacił część czynszu cystersom. W 1350 r, jako właściciel był 

wymieniany Peczko de Czirnic (Cirnic). Potem połowę wsi miał Seifrid von Donin 

(Donyn), który w 1365 r. odprzedał ją Elisabeth von Seidliz. W 1370 r. jako właściciel 

wystąpił Ulrich Behem, potem Sawischin (Säbisch).  

W 1381 r. część Krukowa nabył dla klasztoru opat z Krzeszowa, w 1383 r. następną 

część od braci Reisnsber, a w  1400 r. resztę wsi sprzedał klasztorowi Leuke Behem. Od 

tego momentu aż do 1527 r. cały Kruków stanowił własność cystersów krzeszowskich, ale 
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pretensje do czynszu zgłaszali też cystersi z Lubiąża. 

W 1527 r. klasztor sprzedał Kruków Leonhardowi von Schnidelowi, po którym 

odziedziczył go syn i kolejni spadkobiercy.  Potem wieś została podzielona na kilka 

posiadłości dysponujących gruntami i chłopami. Następnie jako zastaw Kruków, dostał się 

Sigmuntowi von Seidlizowi. Po 1604 r. w posiadanie Krukowa, jako posagu żony, wszedł 

Heinrich von Stange. W 1625 r. wolne sołectwo we wsi nabyła Anne Mitschin. Podczas 

wojny 30- letniej wieś i folwark zostały zniszczone i dość długo stały niezasiedlone. 

W 1649 r. von Stange sprzedał Kruków Moritzowi Augustowi von Roden. W 1673 r. 

zadłużoną wieś przejął Christoph von Tschirnhaus, ale przekazał ją ponownie klasztorowi 

w Krzeszowie, który w 1675 r odkupił również wolne sołectwo. Do 1677 r. Kruków leżał 

w parafii Pożarzysko i zamieszkały był chyba wyłącznie przez katolików, Dopiero na 

przełomie XVII i XVIII w. zakończono odbudowę wsi, która stanowiła jedną posiadłość 

z pobliskim Zastrużem. W Krukowie był tylko folwark i młyn wodny. 

W początkach XVIII w. Kruków był średniej wielkości wsią. W 1726 r. obciążenia 

podatkowe z majątku klasztornego szacowano na 870 talarów. W 1765 r. wartość majątku 

szacowano na 13.622 talarów. Mieszkało tu 22 zagrodników, 3 chałupników i 6 

rzemieślników W 1785 r. w Krukowie był folwark i młyn wodny, a mieszkało tu 11 

zagrodników i 17 chałupników. 

Zmiana w położeniu wsi nastąpiła po 1810 r., gdy dokonano kasaty dóbr 

kościelnych W 1812 r, za ok. 103 tyś. talarów majątek w Krukowie i Zastrużu nabyła 

Marie Elze Ruck, z domu Hasenclever, po której odziedziczyła go córka Sophie Flügel-

Hasenclever. Siedzibą właścicielek był pałac w Zastrużu, w Krukowie pozostał tylko 

folwark. W 1822 r. na pobliskiej Krukowej Górze zbudowano letni pawilon,  tzw 

Bleveder, słynący z pięknego widoku. Doprowadzona do niego specjalnie wytyczoną aleję  

kasztanową. W 1825 r. było 45 domów, folwark, młyn wodny, gorzelnia i szkoła katolicka. 

Szkoła obejmowała również Zasatruże, a uczył w niej nauczyciel i pomocnik nauczyciela. 

W folwarku trzymano 600 merynosów, a wśród mieszkańców było 16 rzemieślników i 3 

handlowców. Ewangeliccy mieszkańcy uczęszczali do kościoła w Mrowinach a katoliccy 

w Zastużu. W drugiej połowie XIX w. wieś zaczęła się rozwijać, w 1866 r. zbudowano 

nową szkołę, a część mieszkańców znalazła pracę w przemyśle. W 1875 r. przez Kruków 

podczas wielkich manewrów przejechał cesarz Wilhelm I z następcą tronu i świtą. Jego 

krótki postój upamiętniony został pomnikiem u stóp Góry Krukowej. W 1901 r. majątek 
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odkupił znany przemysłowiec z Żarowa von Kulmitz. Wieś wówczas zaczęła się już 

wyludniać.  

Ostatnimi właścicielami Krukowa od 1928 r. byli hr. Wolfgang i Adalbert 

Keyserlingk. Na wiosnę 1945 r. w okolicy przebiegał front i toczyły się walki, w wyniku 

których część domów została uszkodzona, być może także wieża na Górze Krukowej. Po 

1945 r. proces wyludniania postępował dalej, aż liczba mieszkańców ustabilizowała się na 

połowie dawnego stanu. 

 

2. Położenie geograficzne i administracyjne.  

 

Kruków położony są w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie 

świdnickim. Jest to miejscowość należąca do Gminy Żarów, oddalona o około 15 km na 

północ od Świdnicy. 

Sąsiednimi miejscowościami są: Zastruże, Mielęcin, Łażany. 

Kruków jest małą wsią mieszkalno-rolniczą, położoną w obrębie Wzgórz 

Imbramowickich.  

Powierzchnia w granicach administracyjnych miejscowości wynosi 331 ha, w tym 293 

ha użytków rolnych i 6 ha lasów.  

Stosunkowo korzystne położenie Krukowa względem szlaków komunikacji kołowej 

(bliskość drogi powiatowej w kierunku autostrady), a także położenie w atrakcyjnie 

przyrodniczo okolicy sprawia, że w Krukowie obserwuje się systematyczny przyrost 

osiedlających się tu mieszkańców i wzrost zainteresowania terenami przeznaczonymi na ten 

cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 Przez Kruków przebiega droga gminna, od drogi powiatowej (nr 3396D) do 

miejscowości Zastruże 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

II.Analiza zasobów miejscowości. 

 
1.Demografia. 

 

Najważniejszym czynnikiem, świadczącym o potencjale społeczności, jest ludność 

zamieszkująca obszar wsi. Właśnie przekrój demograficzny jest często przesłanką do 

formułowania i wyznaczania celów do zrealizowania w ramach sołectwa. 

Analiza demograficzna społeczności zamieszkującej obszar wsi Kruków pozwala 

stwierdzić, że jest to struktura z niewielką przewagą populacji mężczyzn, jeśli chodzi o liczbę 

kobiet i mężczyzn odpowiednio wynoszą one 95 i 92. 

 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Razem, w tym: 95 92 187 

od 0 do 15 18 15 33 

od 16 do 65 65 60 125 

65 i więcej 12 17 29 

 

Powyższe zestawienie oddaje także strukturę wiekową ludności ze względu na wiek 

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. Stan i przyrost ludności we wsi oraz 

zmiany jej struktury są czynnikami w znacznym stopniu wpływającymi na procesy społeczne 

i gospodarcze. Jak wynika z przytoczonych wyżej danych, wieś posiada korzystny układ 

struktury demograficznej. 

Organizatorem i wykonawcą pomocy społecznej na terenie gminy Żarów jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który w ramach zadań własnych i zleconych niesie pomoc osobom 

najbardziej potrzebującym, przede wszystkim w postaci świadczeń pieniężnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie wypłaca zasiłki celowe w zależności od 

potrzeb mieszkańców, udziela pomocy rzeczowej, zapewnia pomoc w postaci usług 

opiekuńczych, dożywia dzieci i młodzież w szkołach. Ośrodek realizuje pomoc w postaci 

wypłaty zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych i należnych do nich 

dodatków. 

Z pośród mieszkańców Krukowa z różnych form pomocy społecznej korzystają 3 

rodziny. Procentowy udział liczby osób korzystających z pomocy w ogólnej liczbie 

mieszkańców Krukowa wynosi ok. 5%. 
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2.Środowisko przyrodnicze 
 

2.1. Warunki klimatyczne 

 

Obszar opracowania leży w zasięgu klimatu umiarkowanego, kontynentalnego 

z zaznaczającymi się wpływami wilgotnego klimatu atlantyckiego. Oddziaływanie 

zachodnich mas powietrza skutkuje stosunkowo ciepłą i pochmurną zimą, natomiast 

w  okresie ciepłym roku przeważa pogoda chłodna z dużym zachmurzeniem. Natomiast 

kontynentalna cyrkulacja wschodnia gwarantuje pogodę słoneczną, przy wysokich 

temperaturach w lecie i silnym oziębieniem w zimie. 

 Zgodnie z ustalonym podziałem klimatycznym kraju obszar opracowania leży 

w sudeckiej krainie klimatycznej, w strefie przejściowej pomiędzy klimatem Przedgórza 

Sudeckiego a Niziny Śląskiej. 

Gmina Żarów należy do przedgórskiego (przejściowego) regionu klimatycznego, który 

jest łagodny, ciepły i umiarkowanie wilgotny. Sprzyja on więc wegetacji roślin i rolnictwu. 

Przeważają wiatry zachodnie, północno-zachodnie zimą i południowo-zachodnie latem. 

Warunki solarne na całym obszarze, ze względu na płaskość terenu nie wykazują różnic. Na 

obszarze pozadolinowym pierwsze przymrozki występują w październiku, a ostatnie 

w kwietniu, wyjątkowo w maju. Klimat regionu charakteryzuje się następującymi cechami: 

-średnia temperatura roczna: 80C, 

-okres zimny:10-11 tygodni, 

-okres wegetacyjny: 220 dni, 

-średnia roczna suma opadów: 630mm, 

-ilość dni pogodnych w roku: ponad 50 

2.2. Geotechniczna ocena podłoża gruntowego 

 

Tereny wokół wsi mają dość złożoną budowę geologiczną. Wraz z górą Krukową 

tworzą młodoproterozoiczne łupki łyszczykowe, gnejsy, leptyty i fyllity serycytowe. 

Zabudowania wsi leżą na plioceńskich żwirach i piaskach. W skałach góry Krukowa  i okolic 

występuje min. w amfibolitach hornblenda, epidot, pistacyt, klinozoisyt i tytanit, a w łupkach 

i kwarcytach andaluzyt, granaty, magnezyt i trumaliny. Wokół wsi ciągną się użytki rolne, ale 

część zboczy Krukowej i brzegi Strzegomki porastają zagajniki i lasy mieszane. 
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2.3. Charakterystyka środowiskowa. 

 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizycznogeograficzne, dokonanym 

przez prof. Jerzego Kondrackiego, obszar opracowania należy do: 

-prowincji: Masyw Czeski 

-podprowincji: Sudety z przedgórzem Sudeckim 

-makroregionu: Przedgórze Sudeckie, 

-mezoregionu: Wzgórze Strzegomskie 

 

2.4 Struktura tektoniczna obszaru 

 

Obszar opracowania leży na wschodnim obrzeżu środkowoeuropejskich wyniesień 

krystalicznych, należących do rozległej struktury tektonicznej Waryscydów, w obrębie Bloku 

Dolnośląskiego. Obszar opracowania położony jest w zasięgu Masywu Strzegomskiego 

 

2.5. Gleby 

 

Na terenie gminy Żarów przeważają gleby o wysokiej bonitacji, gdzie prowadzone są 

uprawy pszenno-buraczane o wysokiej kulturze rolnej. Gleby o niskiej bonitacji występują 

w lokalnych pagórkach z płytkimi zalegającymi wychodniami skał krystalicznych. Na 

obszarach gleb niskiej jakości występują też niewielkie zalesienia zlokalizowane najczęściej 

w strefach pagórków lub w dolinach rzek i potoków. 

Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne i bielicowe, następnie w kolejności 

mady i czarne ziemie. Gleby organiczne występują fragmentarycznie i zajęte są głównie przez 

użytki zielone. Gleby brunatne i bielicowe użytkowane są w większości jako grunty orne, 

a w większość mad i czarnych ziem o wysokim poziomie wód gruntowych zajmują użytki 

zielone. Wśród gleb gruntów ornych największa powierzchnię zajmują gleby lessowe ilaste, 

całkowite i niecałkowite podścielone gliną. Należą one do najlepszych gleb na terenie gminy 

i zaliczane są w całości do kompleksu pszennego dobrego oraz pszennego bardzo dobrego. 

Znacznie mniejszy obszar zajmują gleby lessowate, niecałkowite na utworach piaszczystych. 
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2.6. Świat roślinny i zwierzęcy. 

Wokół wsi ciągną się głównie użytki rolne, na wzniesieniach rosną niewielkie lasy 

mieszane. W składzie gatunkowym lasu wyróżnić należy: dąb, grab, topolę, lipę, modrzew, 

brzozę, jarzębinę, świerk, jawor, jesion, sosnę, wierzbę, olchę i robinię akacjową.  

W podszyciu leśnym obserwuje się podrosty tych drzew oraz następujące krzewy: kruszyna 

pospolita, jeżyna fałdowana, jeżyna popielica, leszczyna pospolita, bez czarny, bez koralowy, 

czeremcha zwyczajna, wawrzynek wilczełyko. 

Występują tu siedliska łęgowe i łąkowe w dolinie rzeki Strzegomki. Zadrzewieniom 

łęgowym towarzyszą tu chronione prawnie siedliska w formie starorzeczy Nymphaeion. 

W runie leśnym wyróżnić należy: trzcinik leśny, śmiałek darniowy, bluszcz pospolity, 

konwalia majowa, kopytnik pospolity, komosa biała, przytulia wonna, starzec wiosenny, 

turzyca zwisła, nerczyca krótkoostna, gwiazdnica wielokwiatowa, pokrzywa zwyczajna, 

jasnota biała, sitowie leśne, skrzyp leśny, trzęślica modra, niecierpek dwukwiatowy, tojeść 

gajowa. 

 Dogodnym siedliskiem dla zwierząt są naturalne ekosystemy leśne i łąkowe. Małe 

ptaki i ssaki i owady występują także w obrębie agroekosystemów i terenów osadniczych. 

 Obszary leśne i polne stanowią podstawowe siedlisko dla dużych ssaków tj. sarna, 

zając szarak, lis, dzik, jeż europejski, jeż wschodnioeuropejski, łasica łaska, kuna domowa, 

kuna leśna, wiewiórka pospolita, popielica, orzesznica, koszatka, żołędnica, mysz leśna, mysz 

polna, mysz zaroślowa, mysz zielona, szczur śniady, mysz domowa, nornica ruda, kret. 

 Szeroko reprezentowane są w środowisku ptaki. Występują tu zarówno brodzące 

i blaszkodziobe ptaki wodne a także jastrzębiowe, grzebiące, gołębiowe, kukułkowe, 

dzięciołowe oraz wróblowe. 

 Część wsi Kruków znajduje się w korytarzu ekologicznym rzeki Strzegomki. Korytarz 

ten łączy się na północy z ważnym w skali Europy korytarzem doliny Odry, gwarantując 

w ten sposób powiązanie przyrodnicze pomiędzy doliną Odry a sudeckimi obszarami 

chronionymi. 

Bliskość rzeki powoduje możliwość wystąpienia powodzi. Rzeka Strzegomka 

wielokrotnie wylewała w okolicach Krukowa doprowadzając do lokalnych podtopień, 

a w lipcu 1997 roku spowodowała powódź.  

Właśnie te wydarzenia z 1997 roku były początkiem wielu działań, które 
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w przyszłości mają zapobiec tego typu zagrożeniom. Gmina Żarów wybudowała, wzmocniła 

oraz podwyższyła wały przeciwpowodziowe na terenie Krukowa. Dzięki tym inwestycjom 

istnieje teraz dużo mniejsze ryzyko podtopień tego obszaru, a mieszkańcy mogą czuć się 

bezpieczniej. 

III. Środowisko kulturowe. 

 
1. Dziedzictwo kulturowe  

 
Kaplica. 

 

W 1707 r. na polecenie opata Dominicusa Geyera powstała w Krukowie, niewielka, 

barokowa kaplica modlitewna. Pod koniec XIX wieku rozebrano ją z powodu złego stanu 

technicznego. Na jej miejscu wybudowano z cegły nową kaplicę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kaplica. 

 

Rotunda – „Letni Dom” na górze Krukowskiej. 

Dziełem M.E. Ruck i S. Flugel – Hasenclever było założenie parkowo – pałacowe 

w Zastrużu. Jego część znajdowała się w granicach Krukowa. Przez zagajnik lipowy 

oddzielający wieś od Strzegomki przebiegała trasa spacerowa prowadząca do wybudowanego 

w 1822 roku na szczycie Góry Krukowskiej „Letniego Domu”. Był to budynek o kształcie 

rotundy z siedmioma oknami, pełniący funkcję punktu widokowego. Przy dobrej pogodzie 

widoczne były okolice Wrocławia, Dzierżoniowa, Srebrnej Góry, Dobromierza i Środy 

Śląskiej. W 1828 roku budynek pokryto płaskim dachem. W 1850 roku na polecenie 

ówczesnego właściciela majątku Wilhelma Oelsnera przebudowano „Letni Dom”. Po II 

wojnie światowej „Letni Dom” popadł w ruinę, obecnie zachowały się jedynie zarysy murów 
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i kasztanowa aleja. 

Góra Krukowska to doskonałe miejsce zarówno na popołudniowy spacer z rodziną, 

jak i na całodzienny piknik. Stanowi doskonałe miejsce rekreacyjno-turystyczne zarówno na 

rodzinną wycieczkę rowerową jak i wycieczkę pieszą. Latem to doskonałe miejsce na 

zaciszny spacer z dala od miejskiego zgiełku, natomiast jesienią stanowi prawdziwe 

kasztanowe zagłębie, ze względu na znajdującą się tutaj aleję kasztanową.  

Ze szczytu góry (239 m n.p.m.) przy dobrej pogodzie  widoczne są okolice Wrocławia, 

Dzierżoniowa, Srebrnej Góry, Dobromierza i Środy Śląskiej. 

 
 

Krzyże kamienne. 

 

1.Krzyż łaciński bez jednego ramienia wolno stojący przy drodze Żarów-Mielęcin, 30 

m przed skrzyżowaniem do Krukowa. Wykonany z granitu ma wymiary: 96x51x15 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

Krzyż pokutny przy drodze Żarów - Mielęcin 

 

 

2. Krzyż łaciński, także bez jednego ramienia, w ogrodzie domu przy ul. Zamkowej 1. 

Wykonany z granitu ma wymiary:115x42x18 cm. 
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Krzyż pokutny przy ul. Zamkowej 1 

 

 
2.2.2.2.    Działające organizacje i życie kulturalne we wsi 

 
 

 Jednym z filarów inicjujących rozwój życia kulturalnego we wsi jest Stowarzyszenie 

„Nasz Kruków,”  które oficjalne zostało zarejestrowane w 2011 roku.  Dzięki współpracy 

Sołectwa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia udało się jak dotąd zorganizować szereg 

przedsięwzięć, które animują życie społeczno – kulturalne w miejscowości oraz przyczyniły 

się do większej integracji mieszkańców – można tu wymienić m. in. organizację pikniku 

rodzinnego, spotkania opłatkowego, zabawy choinkowej, akcję „wiosennych porządków” 

oraz akcję zagospodarowania placu przy ul. Młyńskiej i Spółdzielczej.  Drugim czynnikiem, 

który animuje część mieszkańców miejscowości jest fakt ich przynależności do 

Stowarzyszenia „Nasze dzieci – wspólna szkoła” w Zastrużu – bowiem część dzieci z 

Krukowa uczęszcza do szkoły podstawowej w Zastrużu prowadzonej właśnie  przez to 

stowarzyszenie.  

Pomimo coraz większej ilości inicjatyw  na rzecz rozwoju miejscowości wciąż odczuwany 

jest brak pełnego zaangażowania wszystkich mieszkańców wsi na rzecz jej rozwoju.  
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IV. Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna. 
 

1.Zabudowa. 

 

Kruków ma nieokreślany układ przestrzenny. Budynki stanowią przeważnie budowle 

jedno lub dwukondygnacyjne, w dużej mierze ustawione są kalenicowo w stosunku do ulicy. 

Przeważają budynki posiadające nachylenie dachu ok.45o, pokrytego czerwoną dachówką. 

Kolor elewacji to przeważnie szaro-beżowy. Nie występują zakończenia szczytów dachu, 

gzymsów lub obwódek wokół okien. Większość budynków charakteryzuje prostota pod 

względem detali. Większość substancji mieszkaniowej wykazuje duże zdekapitalizowanie, 

ponieważ jest to zabudowa przedwojenna. 

Zasoby mieszkaniowe w Krukowie można podzielić ze względu na własność na: 

prywatne i gminne. Podstawowa forma własności to własność prywatna, która stale rośnie. 

Spośród wszystkich budynków mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarskimi tylko 2 

stanowią własność Gminy.  

 

2.Sieć drogowa i dostępność komunikacyjna. 

 

Przez Kruków przebiega droga gminna od drogi powiatowej (nr 3396D) do 

miejscowości Zastruże. Sieć uzupełniającą stanowią drogi gminne.  

Stan dróg nie jest zadowalający. 

 

3.Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

Na terenie gminy Żarów znajduje się 19 miejscowości. Woda wodociągowa jest 

pobierana z ujęć wody podziemnej (przede wszystkim z utworów trzeciorzędowych, ale 

również czwartorzędowych, karbońsko-permskich i innych) oraz zbiorników 

powierzchniowych. 

 System wodociągowy oparty jest na ujęciach głębinowych zlokalizowanych 

w Żarowie i we wsi Wierzbna. Łącznie na terenie gminy znajdują się 4 ujęcia o łącznej 

wydajności 150 m3/dobę oraz dwa ujęcia awaryjne o wydajności 60m3/dobę administrowane 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 
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Kanalizacją na terenie gminy objęty jest jedynie Żarów i to częściowo. Istniejący 

system w znacznej części stanowi kanalizacja ogólnospławna. Wg danych z kanalizacji 

korzysta około 6.300 osób co stanowi 89% mieszkańców Żarowa. Ścieki siecią kanalizacyjną 

odprowadzane są do oczyszczalni 

Gmina Żarów opracowała w 2006 r. „Koncepcję Programową Budowy Kanalizacji 

Sanitarnej dla wsi na terenie Gminy Żarów” , która uwzględnia warianty rozwiązań przesyłu i 

unieszkodliwiania odprowadzanych z terenów wiejskich ścieków. Koncepcja  obejmuje swym 

zasięgiem wszystkie miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy Żarów. 

Przewidywana inwestycja będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki 

wodno-ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód 

powierzchniowych i podziemnych znajdujących się w obrębie oddziaływania zanieczyszczeń 

odprowadzanych z terenu gminy 

 

4.Gospodarka odpadami. 

 

Stałe odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w odrębnych pojemnikach, które 

opróżnia specjalistyczna firma. Ponadto od kilku lat mieszkańcy Krukowa objęci są 

selektywną zbiórką odpadów szklanych i tworzyw sztucznych. Selektywna zbiórka odpadów 

odbywa się poprzez rozstawione w rejonie świetlicy wiejskiej pojemników, które są 

opróżniane przez wyspecjalizowane firmy. 

 

5.Komunikacja zbiorowa. 

 

  Obsługę w zakresie drogowej komunikacji zbiorowej wsi Kruków świadczy 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Świdnicy. Istniejące połączenia nie 

zaspokajają potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 

 

6.Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się przy udziale napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej ś.n. 20kV, stacji transformatorowych i napowietrznej sieci n.n. 
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7.Pozostała infrastruktura. 

 

Najpowszechniejszym na terenie miejscowości sposobem zaopatrywania w ciepło są 

kotłownie indywidualne opalane trocinami i węglem, jak również drzewem. Forma ta wiąże 

się jednakże ze zjawiskiem dokuczliwej, niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, 

odczuwalnym przy bezwietrznej pogodzie. Sporadycznie występuje ogrzewanie gazowe. 

Sieć telefoniczna na obszarze miejscowości funkcjonuje w oparciu o sieć 

światłowodową podłączoną do centrali cyfrowej. Ponadto na terenie miejscowości można 

także uzyskać połączenie za pomocą bezprzewodowej telefonii komórkowej sieci: PLUS 

GSM, T.MOBILE , ORANGE i PLAY. 

 

8.Oświata 

 

Na terenie miejscowości nie są zlokalizowane placówki oświatowe. Z uwagi na 

bliskość Publicznej Szkoły Podstawowej w Zastrużu oraz Szkoły Podstawowej w Żarowie – 

zdecydowana większość dzieci uczęszcza do tych placówek.  

Zdecydowana liczba dzieci z Krukowa (14 szkoła i 3 przedszkole) uczęszcza do Publicznej 

Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 19.05.2003r. Członkami stowarzyszenia są 

mieszkańcy wsi Kruków, Mielęcin, Pyszczyn i Zastruże oraz pracownicy szkoły, której 

organem prowadzącym jest stowarzyszenie. 

Celem działań stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju  edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji 

i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem od 

1.09.2004 r.  jest prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zastrużu, na mocy porozumienia 

Urzędu Miasta Żarów z zarządem stowarzyszenia. Od 1. 04. 2008 r. stowarzyszenie jest 

również organem prowadzącym przedszkole dla  dzieci w wieku 3- 5 lat, które powstało we 

współpracy z Fundacją Kalos Kai Agathos.  

Stowarzyszenie organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci. Działa na rzecz 

środowiska lokalnego. Prowadzi wiele działań mających na celu: pomoc dzieciom 

w rodzinach dysfunkcyjnych, niepełnosprawnym, jak również ludziom starszym, integrację 

ludzi, budzenie aktywności lokalnej, kreatywności, kształtowanie społeczeństwa 
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obywatelskiego, ochronę środowiska. Ponadto wiele działań ukierunkowanych jest na rozwój 

sportu, propagowanie zdrowego i twórczego stylu życia. Organizowane są wycieczki dla 

różnych grup wiekowych mieszkańców, wyjazdy do kina i teatru. Od tego roku prowadzone 

są również szkolenia, warsztaty, spotkania dla ludzi (np. szkolenia komputerowe,  florystyka, 

warsztaty teatralne, mała architektura wsi, itp). Powstała również Akademia Młodego 

Rodzica, która pozwala na edukowanie rodziców przez specjalistów (psychologów, 

pedagogów, prawników). Zarząd stowarzyszenia, współpracując z OPS w Żarowie, podpisał 

w ubiegłym roku umowę z Agencją Rynku Rolnego we Wrocławiu– Bank Żywności, 

pozwalającą na pobieranie żywności dla ubogich mieszkańców całej gminy Żarów. 

Działalność statutowa stowarzyszenia ciągle się rozwija angażując coraz większą 

część społeczeństwa lokalnego. 

Natomiast najczęściej wybieranym gimnazjum jest jedyne w gminie Gimnazjum 

Publiczne w Żarowie. 

 

V. Strefa gospodarcza. 
 

1.Miejsca pracy, zakłady produkcyjne i usługowe. 
 

 W Krukowie potrzebne są nowe możliwości rozwoju, ponieważ najliczniejszą grupę 

demograficzną stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Dla nich należy stworzyć jak 

najwięcej szans do poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania. Należy podkreślić, że 

mieszkańcy wykazują inicjatywę w zakresie małej przedsiębiorczości, co powinno stanowić 

„przyczółek” do dalszego rozwoju tego sektora działalności.  

Na terenie wsi działa siedem  podmiotów gospodarczych o charakterze produkcyjnym 

i usługowym. Są to na ogół nieduże firmy rodzinne.  

Funkcjonują ponadto podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorach: 

usługi transportowe, usługi remontowo-budowlane. 
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2.Rolnictwo. 

 Wieś Kruków  posiada dość  dobre warunki naturalne do produkcji rolnej. Wskaźnik 

bonitacji wynosi 71,2 p. Dominują gleby kompleksu pszennego dobrego, oraz kompleks 

leśny. Typ użytkowania ziemi można określić jako rolny z udziałem lasów. Na erozję 

narażone blisko 61 % gruntów. W sektorze prywatnym znajduje się 99 % użytków rolnych, w 

publicznym zaledwie 1 %  W miejscowości funkcjonuje   24   gospodarstw rolnych, w tym: 

−−−−    16 o powierzchni 1 – 4,99 ha 

−−−−    6 o powierzchni 5,00 – 9,99 ha 

−−−−    2 o powierzchni 15,00 – 49,99 ha  

 Pod względem klas bonitacyjnych  gruntów klasa II stanowi 3,1 %, klasa III a stanowi 

42,7 %, klasa III b stanowi 22,3%, IV a – 21,4%, IV b – 3,6% , V – 5 %, VI – 1,9 %.  

Widoczne jest więc bardzo duże zróżnicowanie pod względem klas bonitacyjnych.  

 Mieszkańcy posiadający małe gospodarstwa ogrodnicze bardzo często posiadają także 

inną pracę zarobkową i zawód pozarolniczy – jak wskazuje powyższe zestawienie dotyczy to 

znacznej ilości osób. W produkcji roślinnej 76% zajmują siewy zbóż, 20% uprawa roślin 

przemysłowych (rzepak), 4 % uprawa roślin okopowych. W kwestii produkcji zwierzęcej 

dominuje hodowla trzody chlewnej i drobiu, brak  upraw specjalistycznych.  

Mieszkańcy dysponują 9 ciągnikami oraz 3 kombajnami.  

 Głównym ośrodkiem obsługi rolnictwa oraz zaopatrzenia w środki produkcji rolniczej 

są Świdnica i Żarów.  Pozostałe punkty znajdują się w Mietkowie, Kostomłotach, 

Strzegomiu, Pszennie, Jaworzynie Śląskiej. 

Naprawy sprzętu rolniczego są wykonywane we własnym zakresie oraz lub na zasadzie 

wzajemnej sąsiedzkiej pomocy.  
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VI.Analiza SWOT. 

 
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i mocnych stron 

miejscowości, oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed Krukowem. Jest ona oparta na 

schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające wpływać na bieżącą i przyszłą 

pozycję miejscowości. 

 

Mocne strony 

•Dobre położenie komunikacyjne oraz dobry układ komunikacyjny i sieci dróg – 16 

km od autostrady A4, 40 km od lotniska we Wrocławiu oraz 5 km od drogi krajowej 

nr 5 (relacji Wrocław – Jelenia Góra) 

•Dość dobrej jakości tereny rolne 

•Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu 

•Działające Stowarzyszenie „Nasz Kruków”  

•Duże różnice pokoleniowe – możliwość wymiany doświadczeń  

•Zainicjowane działania na rzec „Odnowy Wsi” i doświadczenie w oddolnych 

inicjatywach  

•Znaczny potencjał intelektualny i twórczy mieszkańców 

•Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Słabe strony 

•Niewystarczająca infrastruktura drogowa, kanalizacyjna.  

•Brak chodników dla pieszych.  

•Brak infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej. 

•Zły stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej; 

•Niedostateczne wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w sprzęt konieczny do 

prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki, zestaw audiowizualny, 

stanowiska komputerowe) 

•Brak oferty w zakresie organizacji wolnego czasu młodzieży 
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Szanse 

•Współpraca z sąsiednimi sołectwami 

•Możliwość uzyskania pomocy z funduszy Unii Europejskiej, w tym środki 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

•Wykorzystywany fundusz sołecki  

•Zainteresowanie władz Gminy lokalnymi problemami Krukowa 

•Aktywizacja społeczna mieszkańców wsi 

•Poprawa jakości i stanu technicznego infrastruktury drogowej i okołodrogowej 

 

Zagrożenia 

•Emigracja młodych mieszkańców 

• Trudności w ubieganiu się o środki zewnętrzne (skomplikowane procedury) 

•Niewystarczające środki na rozwój infrastruktury 

•Brak opłacalności produkcji rolniczej i mała specjalizacja w tym zakresie 

•Brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy na rozwój 

miejscowości, 
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VII. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, 

w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów 

parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 

 

 Najważniejsza część projektów zaplanowanych do realizacji w powyższym Planie 

Odnowy Miejscowości dotyczy wykreowania i zagospodarowania swoistego centrum 

miejscowości, które będzie miało znaczący wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz    

znacznie polepszy kwestię nawiązywania i zacieśniania kontaktów w ramach społeczności 

lokalnej.  

 W pierwszej kolejności w ramach projektów inwestycyjnych, które przyczynią się    

do wykreowania owego centrum, wskazać należy realizację zadania polegającego na 

remoncie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem  przyległego do niej terenu. 

Świetlica będzie miała charakter klubu wiejskiego, w którym odbywać się będą różnorakie 

imprezy, spotkania, zebrania – co stworzy warunki do zwiększenia integracji mieszkańców, 

zapewni warunki do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, społecznych na 

rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Krukowa.  

W ramach przedsięwzięcia planuje się:  

       

− prace budowlano – remontowe sali świetlicy, w tym:  wymianę podsufitki, naprawę 

podłogi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na okna i drzwi z PCV, prace 

tynkarsko – malarskie 

− zagospodarowanie terenu przy świetlicy – tj. nasadzenie roślin, stworzenie trawnika, 

utwardzenie przyległych ścieżek, zostanie przeniesiony tam również plac zabaw, który 

znajduje się obecnie przy boisku sportowym.  

Działalność świetlicy będzie miała na celu upowszechnienie kultury, zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży i dorosłych mieszkańców, jak również da możliwość realizacji wspólnych 

przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.  
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 Drugą inwestycją z tego zakresu jest dalsze zagospodarowanie terenu przed 

zabytkowym pałacem na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Spółdzielczej i Młyńskiej.  

Pierwszy etap zagospodarowania został już wykonany -  jego efektem jest skalniak, który  

urozmaica krajobraz. Plac jest idealnym miejscem na usytuowanie tablicy informacji 

turystycznej, oraz ławeczek rekreacyjnych, co zostanie wykonane w drugiej części zadania.  

Trzecią inwestycją z tego zakresu jest modernizacja boiska sportowego – obecnie boisko 

sportowe jest zaniedbane i wymaga gruntownego odnowienia.  Działanie to umożliwi w tym 

miejscu organizację zarówno rozgrywek sportowych, jak i festynów, zabaw tanecznych 

i różnorakich spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu.  

 Jako kolejne zostały wskazane zadania z zakresu inwestycji podnoszących standard 

życia mieszkańców:  

Pierwszym, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych i najkosztowniejszych zadań ujętych w 

Planie Odnowy Miejscowości jest budowa kanalizacji sanitarnej, która wymaga sporych 

nakładów  finansowych. Przewidywana inwestycja będzie miała za zadanie: 

− rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej w sposób ograniczający do 

minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych i podziemnych znajdujących się 

w obrębie oddziaływania zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu gminy,  

−−−−    poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego, a co się z tym 

ściśle wiąże zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

Kolejnym zaplanowanym zadaniem jest budowa chodnika. Zadanie polegać będzie 

w pierwszej kolejności na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a w dalszej 

części na wykonaniu robót przygotowawczych, budowlanych i towarzyszących. Powstanie 

ciągu pieszego, korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury komunikacyjnej, co przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki sołectwa.  

Trzecim obszarem, który zaspokoi potrzeby mieszkańców z zakresu jakości życia są  

zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i stworzeniem infrastruktury do 

uprawiania turystyki aktywnej, są to:  

− remont kapliczki – kapliczka znajdująca się przy głównej drodze pełni istotną rolę dla 

mieszkańców wsi; jest jednym z charakterystycznych punktów miejscowości, 

jednocześnie uświadomienie lokalnej społeczności wartości dziedzictwa kulturowego 

służyć będzie wzmocnieniu jej więzi 

− odbudowa zniszczonej wieży widokowej na Górze Krukowej i prowadzącej do niej 
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alei kasztanowej -  odbudowa tego atrakcyjnego obiektu zdecydowanie zwiększy 

walory turystyczne miejscowości i przyczyni się do zachowania dziedzictwa 

kulturowego  

− wytyczenie szlaków do wędrówek pieszych (lub nordic walking) i rowerowych  -  

zaspokoi to zarówno potrzeby mieszkańców wsi Kruków jak i osób przyjezdnych z 

zakresu z turystyki pieszej i rowerowej 

− budowa punktu startowego do spływów kajakowych w rejonie dawnego wodospadu 

na rzecze Strzegomce – zorganizowanie przystani kajakowej znacznie podniesie 

atrakcyjność miejscowości, jednocześnie stając się dla mieszkańców doskonałym 

punktem rozrywki  

− wykonanie tablic informacji turystycznej – wykonanie oznakowania ważnych i 

ciekawych miejsc w Krukowie ułatwi turystom zapoznanie się z walorami 

przyrodniczo – krajobrazowymi wsi, co wpłynie na promocję sołectwa 

Czwartym obszarem działań mającym kluczowe znaczenie dla integracji mieszkańców oraz 

umocnieniu więzi międzypokoleniowych są projekty z zakresu organizacji kursów 

edukacyjnych, zajęć sportowych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych.  

− organizacja kursów językowych 

− szkolenia z zakresu obsługi komputera  

− szkolenia dla rolników  
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VIII. Planowane kierunki rozwoju. 

1.Opis planowanych przedsięwzięć. 

 
1.1.Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 

 
Świetlica wiejska stanowi najważniejszy punkt życia społecznego miejscowości. 

Remont  wpłynie przede wszystkim na poprawę wizerunku pomieszczeń. Staną się one 

bardziej estetyczne i funkcjonalne. Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej i 

jego najbliższego otoczenia jest na tyle niezadowalający, że wymaga natychmiastowych prac 

modernizacyjno – remontowych.  

Wyremontowana i zmodernizowana świetlica będzie wizytówką wsi i będzie miała 

charakter klubu wiejskiego, w którym odbywać się będą różnego typu zebrania i imprezy 

masowe.  

Działalność świetlicy będzie miała na celu upowszechnianie kultury oraz 

zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych mieszkańców. Świetlica Wiejska 

pełnić będzie funkcję centrum kulturalnego dla miejscowości. Stanie się miejscem spotkań 

dzieci, młodzieży szkolnej oraz pozostałych mieszkańców szukających różnych form 

rozrywki i dostępu wiedzy. Jednocześnie zagospodarowany i zmodernizowany teren wokół 

świetlicy wiejskiej sprawi, że otoczenie wokół obiektu stanie się przyjaznym miejscem 

spotkań dla mieszkańców wsi na świeżym powietrzu.  

 

1.2.  Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu przed zabytkowym pałacem 

(skrzyżowane ulic Wojska Polskiego, Spółdzielczej i Młyńskiej) -  modernizacja jednego z 

głównych placów we wsi, poprzez zamontowanie tablicy ogłoszeń oraz  ławeczek 

rekreacyjnych sprawi, że zwiększy się poziom estetyki miejscowości, a jednocześnie wieś 

stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla turystów.  

 

1.3.  Modernizacja boiska sportowego – modernizacja boiska sportowego  umożliwi 

w tym miejscu organizowanie rozgrywek sportowych, a także spotkań integracyjnych, 

festynów i zabaw. 
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       1.4.  Budowa sieci kanalizacyjnej  

 

Brak kanalizacji stanowi duży problem miejscowości. Skanalizowanie wsi Kruków 

poprawi się standard życia i pracy na wsi, a także zmniejszy się zanieczyszczenie gleby i wód 

gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania. 

Gmina Żarów opracowała w 2006 r. „Koncepcję Programową Budowy Kanalizacji 

Sanitarnej dla wsi na terenie Gminy Żarów,” która uwzględnia warianty rozwiązań przesyłu 

i unieszkodliwiania odprowadzanych z terenów wiejskich ścieków. Koncepcja  obejmuje 

swym zasięgiem wszystkie miejscowości zlokalizowane na terenie Gminy Żarów. 

Przewidywana inwestycja będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki 

wodno - ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód 

powierzchniowych i podziemnych znajdujących się w obrębie oddziaływania zanieczyszczeń 

odprowadzanych z terenu gminy. 

 

1.5  Budowa chodnika w miejscowości Kruków 

 

Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi 

zmuszonych do poruszania się wąskim poboczem. Chodnik w miejscowości jest potrzebny 

z uwagi na konieczność uporządkowania ciągu komunikacyjnego. 

Powstanie ciągu pieszego wpłynie korzystnie na jakość infrastruktury 

komunikacyjnej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz estetyki sołectwa. 

 

 

1.6 Remont Kapliczki 

 
 Kapliczka znajdująca się przy głównej drodze pełni istotną rolę dla mieszkańców 

wsi. 

 Zachowanie historycznych pamiątek tworzy tożsamość miejsca. Uświadomienie 

lokalnej społeczności wartości dziedzictwa kulturowego służyć będzie wzmocnieniu jej więzi. 

  Remont kapliczki wpłynie również pozytywnie na poprawę estetyki wsi. 
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1.7.1.7.1.7.1.7.    Odbudowa zniszczonej wieży widokowej i rewitalizacja prowadzącej do 

niej alei kasztanowej. 

  

  Odbudowa tego atrakcyjnego obiektu pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  zdecydowanie zwiększy walory turystyczne miejscowości i przyczyni się do 

zachowania dziedzictwa kulturowego.  Wieża widokowa usytuowana na szczycie Góry 

Krukowskiej stanie się atrakcyjnym miejscem wypraw pieszych i rowerowych. 

 

1.8.Wytyczenie szlaków do turystyki  pieszej i rowerowej 

Stworzenie infrastruktury do turystyki pieszej i rower podniesie poziom atrakcyjności 

sołectwa, a także zaspokoi potrzeby mieszkańców wsi pod tym względem. 

 

1.9.Budowa punktu startowego do spływów kajakowych   

 

Inwestycja ta przyczyni się do powstania w Krukowie oryginalnej atrakcji, która zarówno dla 

mieszkańców Krukowa jak i osób z zewnątrz stanie się doskonałym miejscem do 

rozrywki i  uprawiania sportów wodnych.  

 

1.10. Wykonane tablic informacji turystycznej 

Wykonanie oznakowania ważnych i ciekawych miejsc w Krukowie ułatwi turystom 

zapoznanie się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi wsi, co wpłynie na promocję 

sołectwa.     

1.11 Organizacja kursów językowych 

Organizacja kursów językowych pomoże podnieść kwalifikacje zawodowe 

mieszkańców.  

             1.12. Szkolenia z zakresu obsługi komputera   

Szkolenia z zakresu obsługi komputera pomogą zarówno podnieść kwalifikacje 

zawodowe mieszkańców, jak i zmniejszyć różnice pokoleniowe.  
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2. Szacunkowy koszt realizacji zadań. 

Lp Zadania Szacunkowy 
koszt [zł] Możliwe źródła finansowania 

1 
Remont świetlicy wiejskiej. 450.000,00 

PROW  

budżet gminy 

2 

Zagospodarowanie terenu na 

skrzyżowaniu przed 

zabytkowym pałacem 

(skrzyżowane ulic Wojska 

Polskiego, Spółdzielczej i 

Młyńskiej) 

25.000, 00 

PROW  

fundusz sołecki  

budżet gminy  

3 

Modernizacja boiska 

sportowego  
50.000,00  

PROW  

fundusz sołecki  

budżet gminy 

4 

Budowa sieci kanalizacyjnej. 2.100.000,00 

PROW, EFRR (Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego), 

budżet gminy 

5 

Budowa chodnika w 

miejscowości Kruków 
700.000,00 

PROW, EFRR (Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego), 

budżet gminy 

6 
Remont Kapliczki 7.000,00 

PROW  

budżet gminy 

7 

Odbudowa zniszczonej wieży 

widokowej i rewitalizacja alei 

kasztanowej do niej 

prowadzącej  

300.000, 00 

EFRR (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego), budżet gminy 

dotacja celowa z MKDi N  

budżet gminy  

8 

Wytyczenie szlaków do 

turystyki pieszej i rowerowej 
25.000,00 PROW  

budżet gminy  

9 

Budowa punktu startowego dla 

spływu kajakowych 
100.000,00 budżet gminy 

PROW 

10 

Wykonanie tablic informacji 

turystycznej. 
5.000,00 PROW  

budżet gminy 

11 

Organizacja kursów 

językowych  
5.000,00 

PO Kapitał Ludzki 

12 

Organizacja kursów obsługi 

komputera  
5.000,00 

PO Kapitał Ludzki  
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3. Harmonogram realizacji projektu. 

Lp Zadania Planowany termin realizacji 

  
2009 2010 

201
1 2012 2013 2014 2015 

1 Remont świetlicy wiejskiej.               

2 

Zagospodarowanie terenu na 

skrzyżowaniu przed zabytkowym 

pałacem (skrzyżowane ulic Wojska 

Polskiego, Spółdzielczej i 

Młyńskiej) 
              

3 Modernizacja boiska sportowego                

4 Budowa sieci kanalizacyjnej                

5 

Budowa chodnika w miejscowości 

Kruków        

6 Remont kapliczki         

7 

Odbudowa zniszczonej wieży 

widokowej  i rewitalizacja alei 

kasztanowej do niej prowadzącej         

8 

Wytyczenie szlaków do turystyki 

pieszej i rowerowej         

9 

Budowa punktu startowego dla 

spływu kajakowego        

10 

Wykonanie tablic informacji 

turystycznej.        

11 Organizacja kursów językowych                

12 

Organizacja kursów obsługi 

komputera         
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IX. System wdrażania i monitorowania Planu Odnowy 

 Miejscowości. 

  

 Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się z chwilą uchwalenia go przez 

zebranie wiejskie oraz wprowadzenie w życie uchwałą Rady Gminy Żarów. 

 Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Burmistrz Gminy Żarów, a także Rada 

Sołecka i Sołtys wsi Kruków. 

System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości realizowany będzie w oparciu o 

system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. 

 Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania Planu 

Odnowy Miejscowości. Monitorowanie polega na systematycznym zbieraniu 

i interpretowaniu danych opisujących postęp i efekty realizacji Planu. Monitoring obejmuje 

wydatkowanie (monitoring finansowy) oraz efekty rzeczowe (monitoring rzeczowy) 

wdrażania Planu. 

Monitoring rzeczowy - dostarczanie danych, obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz 

umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do ustalonych celów. Monitoring 

rzeczowy odbywa się w oparciu o kwantyfikowane dane, obrazujące postęp we wdrażaniu 

Planu, podzielone na trzy kategorie: 

1)Wskaźniki produktu – odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Są to 

efekty, które osiągamy bezpośrednio na skutek wydatkowania środków. 

2)Wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom 

wynikającym z realizacji Planu. Są logicznie powiązane ze wskaźniki produktu. 

3)Wskaźniki oddziaływania – obrazują one konsekwencje Planu Odnowy 

Miejscowości wykraczające poza natychmiastowe efekty. 

Monitoring finansowy – dostarczanie danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 

Planu Odnowy Miejscowości, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

przeznaczonych na niego środków. Monitoring polegać będzie na porównaniu faktycznego 

wydatkowania środków, z zaplanowanym.  

 W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy Żarów zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Kruków. 

Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka. 



 

30 

X. Zakończenie. 

 Opracowany Planu Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu siedmiu lat realizację 

kilkunastu zadań. Realizacja powyższych zadań spowoduje, że Kruków stanie się 

atrakcyjnym miejscem zamieszkania, wypoczynku a także miejscem pracy dla wielu 

mieszkańców. Osiągnięcie wytyczonych w tym planie celów wymaga jednak pełnej 

mobilizacji i zaangażowania mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy 

warunków i jakości życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Przemysław Sikora 

            Dominika Trzepla  

             Gabriela Nastałek 

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Żarowie,  „Monografii Gminy 

Żarów”- autorstwa Tomasza Ciesielskiego oraz Planu Urządzeniowo – Rolnego Gminy 

Żarów.  


		2012-12-20T10:33:30+0100




